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De¤erli Meslektafllar›m,

Nisan-Temmuz-2007 dönemindeki etkinliklerimizi, kronolojik s›rayla 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›ld›.   Baflta toplant›n›n lokal organizasyonunu üstlenen Prof. Dr. Yusuf
Karatafl olmak üzere   Ab.D. baflkan› Prof. Dr. Ergin fiingirik'ten en k›demsiz asistan›na kadar, bizleri çok büyük bir içtenlikle
a¤›rlayan arkadafllar›m›za, flahs›m ve toplant›ya kat›lan tüm farmakologlar ad›na, çok teflekkür ederim. Toplant›dan önce
de¤erli arkadafl›m Prof. Dr. Ayd›n Erenmemiflo¤lu, Kayseri'den Adana'ya “kestirim” bir yol oldu¤unu ve birlikte gitmeyi
önerdi. Gerçekten, 12 saat gibi k›sa!! bir sürede, Ayd›n ile birlikte Kayseri'den Adana'ya gittik. ‹flin flakas› bir yana,
Toroslar›n yaylalar›n› gezerek, Kapuzbafl› flelalerini görerek, orman yollar›n› kullanarak, çok keyifli bir yolculukla Adana'ya
gittik. Ayr›ca Ayd›n'›n efli, sevgili Canan'›n akflam haz›rlad›¤› mükemmel sofra da iflin “bonus”u. Bundan sonra bu tür
yolculuklarda “Erenmemiflo¤lu Seyahat”i tercih edece¤im. 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›ld›. Program›m›n yo¤unlu¤u nedeniyle bu toplant›ya kat›lamad›m.  Sevgili Ahmet
Ak›c›'n›n her zamanki titizlili¤iyle yaflama geçen bu toplant›n›n, baflar›l› olmas›n›n ötesinde, farmakologlar›n yaflama
geçirilen düzenlemelerle, “farmakovijilans irtibat sorumlusu” olma olas›l›¤› oldu¤undan, bu yeni ifllevlerine haz›rlamak
aç›s›ndan çok faydal› oldu¤unu düflünüyorum. Ülkemizde düzenlemeler, genelde, “islim arkadan gelsin” mant›¤›yla,
alt yap›s› haz›rlanmadan yap›labilmektedir. “Farmakovijilans” konusunda bilgi eksikli¤ini aflmak ad›na, TFD-KFÇG'nun
bu etkinlikleri son derece önemlidir. Ayr›ca lisans ve lisans üstü düzeyde e¤itim programlar›m›z› gözden geçirerek
programlar›m›za farmakovijilans konusu almam›z gerekmektedir. Bu toplant›n›n tekrar›, 28 Eylül 2007 tarihinde Sn. Prof.
Dr. Ayd›n Erenmemiflo¤lu'nun sorumlulu¤unda Kayseri'de yap›lacakt›r. Yine bu dönem içerisinde Diyarbak›r'da derne¤in
ilk  bilimsel aktivitesi olan “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 yap›ld›. ‹çerik aç›s›ndan son derece doyurucu
olan bu toplant› esnas›nda Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.'›ndaki tüm arkadafllar›m›z, baflta Sn. Prof.
Dr. Ramazan Çiçek ve Yrd. Doç. Dr. ‹lker Kelle olmak üzere, toplant›n›n kusursuz geçmesi ve misafirleri a¤›rlamak için
çok büyük gayret gösterdiler. Kendilerine, flahs›m ve toplant›ya kat›lan tüm farmakologlar ad›na, çok teflekkür ederim.
25-26 May›s 2007 tarihlerinde Isparta'da yap›lan II. Ege Farmakoloji günleri “Farmakogenetik” toplant›s›na kat›ld›m. Uzun
vadede farmakogenetik konusunda çal›flmay› planlayan söz konusu Ab.D.'›ndaki arkadafllar›m›z›n amaçlar›na yönelik
olarak aralar›nda yurtd›fl›nda çal›flan bilim adamlar›n›n da oldu¤u ve birlikte çal›flma yapma olanaklar›n› da yaflama
geçebilece¤i bu toplant›n›n çok baflar›l› oldu¤unu düflünüyorum. Toplant›n›n düzenlenmesinde katk›s› olan herkesi,
baflta Ab.D. baflkan› Sn. Doç. Dr. Osman Gökalp olmak üzere, kutluyorum.

Diyarbak›r'daki toplant› haz›rl›lar› esnas›nda, bu fakültemizde görev yapan fazla say›da farmakolog oldu¤unu
hat›rlayarak, kuruluflundan günümüze Dicle Üniversitesinde çeflitli nedenlerle ve çeflitli pozisyonlarda görev yapan
farmakologlar›n listesini ç›kard›m. Bu listeyi bültenin iç sayfalar›nda bulacaks›n›z. Bu listeden Dicle Üniversitesi T›p
Fakültesi Farmakoloji Ab.D.'n›n kurucusunun Sn. Prof. Dr. Firuz Baysal oldu¤u görülüyor. Bu liste haz›rland›ktan k›sa bir
süre sonra, 3 Haziran 2007 tarihinde Hocam›z› kaybettik. Farmakoloji camias›na uzun y›llar hizmet etmifl, ayn› zamanda
TFD kurucu üyesi olan hocam›za Tanr›'dan rahmet, kederli ailesine ve tüm farmakoloji camias›na baflsa¤l›¤› dilerim.

“Erken emeklilik” kervan›na, Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesinden Sn. Prof. Dr. Meral Keyer Uysal'da kat›lm›flt›r.
15 May›s 2007 tarihinde emekli olan hocam›z için, 22 Haziran 2007 tarihinde kendi fakültesinde emeklilik töreni düzenlenmifltir.
 De¤erli hocam›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.

Bülten eline geçmeden önce veya k›sa bir süre sonra, 24-27 Ekim 2007 tarihlerinde Trabzon'da yap›lacak olan XIX.
Ulusal kongremizin 2. duyurusunu alm›fl olacaks›n›z. Gerek bilimsel içeri¤i ve gerekse Trabzon'daki arkadafllar›m›z›n
özverileriyle ortaya ç›kan sosyal aktiviteleriyle  doyurucu bulaca¤›n› düflündü¤ümüz kongremize kat›l›m için programlar›n›z›
düzenlemenizi ve bildirilerinizi göndermenizi bekliyoruz.

Novartis Farmakoloji dal› bilim ödülleri ve araflt›rma destekleri,   14 Nisan 2007 tarihinde Ankara'da yap›lan törenle
kazanan arkadafllar›m›za verilmifltir. ‹ç sayfalarda isimlerini bulaca¤›n›z ödül alan tüm farmakologlar› kutluyor, baflar›lar›n›n
devam›n› diliyorum.

Bu vesileyle çal›flmalar›n›zda baflar›lar diler,  sayg›lar›m›, sevgilerimi sunar›m.
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Türk Farmakoloji Derne¤i'nin gerçeklefltirdi¤i
“Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar›”n›n on dördüncüsü
17-20 May›s 2007 tarihleri aras›nda Diyarbak›r'da Dicle
Üniversitesi'nde yap›ld›. Ö¤le saatlerinde Diyarbak›r
havaalan›na indi¤imizde Dicle Üniversitesi ekibi
taraf›ndan s›cak bir flekilde karfl›land›k. Zaten bu ekibi
oluflturan Prof. Dr. Ramazan Çiçek, Doç. Dr. Meral Erdinç
ve efli Doç. Dr. Levent Erdinç, Yrd. Doç. Dr. Aflk›n Tafl
Hekimo¤lu ve Yrd. Doç. Dr. ‹lker Kelle tüm toplant› ve
geziler boyunca bize efllik edip hepimizi çok güzel
a¤›rlad›lar. Havaalan›ndan yola ç›k›p eskiden
Diyarbak›r'da çal›flm›fl hocalar›m›z› bile flafl›rtan yemyeflil
Dicle Üniversitesi kampüsünde kalaca¤›m›z
misafirhaneye ulafl›nca eflyalar›m›z›
odalar›m›za alelacele b›rakt›k ve
Diyarbak›r turuna bafllad›k. Çin
seddinden sonra dünyan›n ikinci
uzun surlar› oldu¤unu
ö¤rendi¤imiz Diyarbak›r surlar›n›n
aras›ndan flehre girip, gönüllü tur
rehberimiz Prof. Dr. Mehmet Ali Tafl
(Aflk›n'›n babas›) önderli¤inde
gezimize bafllad›k. Öncelikle Ulu
Cami'yi gezip bilgi ald›ktan sonra,
etraf›m›z› saran ve “Otuz Befl Yafl”
fliirini durmaks›z›n ezbere okuyan
çocuklarla birlikte Cahit S›tk›
Taranc›'n›n evini gezdik. Yemek
molam›zda aras›ndan ya¤
damlayan fakat ka¤›t kadar ince
ve lezzetli lahmacunlar› yedik.

Dünyan›n tek (asl›nda ikiyken otoyol geçirmek için
birini y›km›fllar) dört sütün üzerinde yükselen kare
fleklinde minaresi olan fieyh Mutahhar Cami'sini görüp,
minarenin alt›ndan dilek tutarak geçtikten sonra
Diyarbak›r'a özgü siyah bazalt tafl›ndan yap›lm›fl Mar
Petyun Keldani Kilisesi'ni gezdik. Kilisenin papaz›ndan
cemaat olarak 11 kifli kald›klar›n› ve Diyarbak›r'›n nas›l
bir kültürel zenginlik ve tarihe sahip oldu¤unu dinledik.
Sonra kültürel gezimize biraz da “yerel” al›flverifl keyfi
katmak için u¤rad›¤›m›z Diyarbak›r Japon Pazar›'nda
kimimiz incilerin büyüsüne, kimimiz de elektronik veya
oyuncak al›flverifline kapt›rd›k kendimizi. Bu s›rada
Diyarbak›r'a daha önce defalarca gelmifl olan Mehmet
hoca (Melli) kaybolup ‹çkale'yi gezip bize yetiflti. Grupça
yürüyüflümüze devam edip Diyarbak›r surlar›n›n 8
kap›s›ndan biri olan ve flark›larda ad› geçen ünlü Mardin
kap›ya ulaflt›k, muhteflem manzaral› Keçi burcunun
üzerinde birçok foto¤raf çektik. Hafif yorgunlu¤umuzu
tarihi Deliller han›nda çay içerek giderdikten sonra
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akflam yeme¤ini yiyece¤imiz Atatürk'ün Diyarbak›r'a
gelince kald›¤› Gazi Köflkü'ne ulaflt›k. Köflkü gezdikten
sonra ayaklar›m›za hal›lar› kirletmemek için giydi¤imiz
galofllara “hocam bunlarla nas›l oynayacaks›n›z” diyen
garsonlar eflli¤inde akflam yeme¤i yiyece¤imiz yere
geçtik. Menüde kaburga dolmas› ve irmik helvas› vard›.
Yerel sanatç›lar›n türkülerine efllik ettik. Bu s›rada
hareketli ezgiler eflli¤inde sahneye ç›kan yerel erkek
dansç› (!)'n›n performans› da görülmeye de¤erdi. Ona
efllik eden maharetli farmakologlar›m›z gece boyunca
pisti iflgal ederek bir gün sonraki toplant›dan önce tüm
streslerini geride b›rakt›lar.

Ertesi gün yani toplant› sabah› hepimiz dinç ve istekli
bir flekilde toplant›ya haz›rd›k. Toplant›dan hemen önce
akflam yedi¤imiz yeme¤in ücretini toplamaya çal›fl›rken,
Eyüp hocadan (Akarsu) toplant› izlenimlerinin bültene
yaz›lmas› görevini bana verdi¤ini yüzünde tatl› bir ifade
eflli¤inde ö¤rendim. Bu arada Hakan abi (Orer) de her
toplant›da oldu¤u gibi f›rsattan istifade aidatlar›
toplamaya bafllad›. Toplant› 9.30 sular›nda Dicle
Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan vekili ve T›p Farmakoloji
Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Ramazan Çiçek, TFD
baflkan› Prof. Dr. Mehmet Melli ve Dicle Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fikri Canoruç'un aç›l›fl konuflmalar› ile
bafllad›. Sabahki ilk oturum Prof. Dr. Levent
Büyükuysal'›n “Nörofarmakolojide beyin mikrodiyalizi
ve di¤er in vivo perfüzyon teknikleri” adl› konuflmas›
idi. Çeflitli beyin perfüzyon tekniklerini anlatan
konuflmas›n› in vivo beyin mikrodiyaliz tekni¤ini daha

ayr›nt›l› sunarak sürdürdü. Bu
yöntemde mikrodiyaliz
probunun s›çan›n kafatas›na
stereotaksik frame ile
yerlefltirilmesinin ve difl
hekimli¤inde kullan›lan
malzemelerle
sabitlefltirilmesinin gösterildi¤i
video ilginçti. Kahve aras›n›n
ard›ndan sonraki konuflmac›
“Lazer Doppler ve Lazer benekli
kontrast görüntülenmesi ile
beyin kan ak›m›n›n
incelenmesi” konu bafll›¤› ile
Doç. Dr Yasemin Gürsoy-
Özdemir idi. Bölgesel kan
ak›m›n›n yüksel uzaysal ve
zamansal rezolüsyon ile
görüntülenebildi¤i lazer
benekli kontrast foto¤raflar›
çok etkiliyici idi. Bu yöntemin
santral sinir sisteminde iskemi-

reperfüzyon ve kortikal yay›lan depresyon gibi yan›tlar›n
incelenmesi için kullan›labildi¤inden bahsetti. Bir sonraki
konuflmac› Dr. N. Tu¤ba Durlu-Kandilci “Permeabilize
düz kaslarda miyograf kullan›larak kas›lma yan›tlar›n›n
hücre içi mekanizmalar›n›n incelenmesi” bafll›kl›
konuflmas›n› sundu. ‹nce düz kas liflerinin hücre
membranlar›n› hücrenin fonksiyon ve fizyolojisine fazla
hasar vermeden permeabilize ederek kas›lma yan›tlar›n›n
incelenebildi¤ini anlatt›. Konunun kolay anlafl›labilir
olmas›ndan dolay› en çok tart›flma bu sunumda oldu.
Son iki sunumun oturum baflkanl›¤›n› yapan Prof. Dr.
Emine Demirel Y›lmaz hocam›z›n her iki meslekdafl›m›z›
da kendi soyadlar›n› kullanmaya devam etmelerinden
dolay› kutlamas› erkekler aras›nda hafif bir huzursuzlu¤a
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yol açt›. Dicle Üniversitesi'nin yemekhanesinde
beraberce yenen ö¤le yeme¤inden sonraki ilk sunumu
yapacak olan Petek ablan›n (Korkusuz) da her iki
soyad›n› kullanmas› bu ak›m›n öncülü¤ünü yapan bayan
meslekdafllar›m›z›n mutlulu¤unu daha da art›r›rd›. Doç.
Dr. Petek Y›lmaz-Korkusuz'un konuflmas›n›n bafll›¤›
“‹mmün iflaretleme teknikleri ve bu tekniklerin
farmakolojide kullan›m›” idi. Monoklonal antikorlar›n
üretimindeki teknolojik geliflmeler ve immün iflaretleme
tekniklerinden bahsetti¤i konuflmas› s›kl›kla ekran
koruyucusunun devreye girmesi ile kesilmesine ra¤men
ak›c› ve kolay anlafl›labilir idi. Farmakolojide
immunohistokimyasal tekniklerin (örne¤in tüm nitrik
oksit sentaz tiplerinin kolayca görüntülenebilmesi)
kullan›m alanlar›n› anlatmas› bizler için faydal› oldu.
Daha sonra, Prof. Dr. Nuhan Pural› “Hücresel
görüntüleme teknikleri” adl› konuflmas› sundu. Ifl›k
mikroskobundan elektron mikrokobuna kadar
görüntülemenin tarihsel geliflimi ve yöntemlerin
birbirlerine üstünlük ve dezavantajlar›n› anlatt›¤›
konuflmas› s›ras›nda bir miyosit hücresindeki
sarkoplazmik retikulumdan ç›kan tek tek Ca2+
spark'lar›n›n görüntüsü çok dikkat çekici idi. Bu
konuflmaya, Prof. Dr. Burhan K›ran multifoton lazerlerin
sat›n al›n›p al›namayaca¤› konusundaki sorusu ile
kat›ld›. En son konuflmac› ise “Yaflam bilimlerinde
konfokal mikroskobu ve kullan›m alanlar›” adl›
konuflmas› ile Prof. Dr. Alp Can idi. Konuflmas›nda,
konfokal mikroskobi prensipleri ve bu alandaki yeni
teknolojik geliflmeleri anlatt›. Konfokal sistemlere yeni
bir dedektörün eklenmesi ile baz› üreticilerin filtre setleri
kullanmaks›z›n farkl› flüorokromlar›n emisyon
patternlerini ölçerek birbirinden ay›rt edebildiklerinden
bahsetti. Toplant› günümüzü böylece tamamlad›ktan
sonra Dicle Üniversitenin Rektörü'nün verdi¤i akflam
yeme¤inde yorgunluk att›k.

  Cumartesi sabah› tur rehberimizden Dicle-F›rat
aflk›n› ve Diyarbak›r'l› bir annenin o¤luna yazd›¤› ö¤üt
mektubunu dinleye dinleye yola ç›kt›k. Yöresel flark›lar›
rehberimizin tavsiyesi ile “biraz severek biraz da
sabrederek” dinlerken Batman'a ulaflt›k. Raman
da¤›ndaki petrol pompalar›n› ve Batman petrol
rafinerisini gördük. Hasankeyif'e do¤ru yol al›rken
yoldaki muhteflem gelincik tarlalar› ile arkas›nda Dicle
nehrinin ve nehrin yaratt›¤› vadinin güzel manzaras›na
dayanamay›p otobüsümüzü durdurup bol bol foto¤raf
çektik. Hasankeyif'e vard›¤›m›zda eski tarihi köprüyü
ve iki merdivenli minaresi olan El-R›zk Cami'sini görüp,
muhteflem bir manzaran›n eflli¤inde eski yerleflim
alanlar›ndan geçerek kaleye do¤ru t›rmand›k. Afla¤›
iniflte bir ma¤ara-cafe'de buz gibi ayranlar›m›z›
yudumlayarak dinlendik. Tam dönüfle geçmiflken Dicle
kenar›nda nehrin üzerinde kurulu çardaklar› keflfedince
ve tabii burada da demli çaylar›m›z› içmeye heveslenince
bir k›sm›m›z otobüste buluflma zaman›n› unuttuk. Bu
arada tüm bu atmosferin büyüsüne kap›lan Emre
kafas›na pofluyu geçirmiflti bile. Ö¤le yeme¤i zaman›nda
Midyat'ta Köflem Ocakbafl›'nda flifllerin, ci¤erlerin üzerine
bir de yörenin meflhur tatl›s› burma kaday›flar›m›z›
yedik. Bir sonraki dura¤›m›z muhteflem bodur mefle
ormanlar›n›n aras›nda restorasyonu tamamlanm›fl ve
dünyan›n en eski manast›rlar›ndan biri olan Midyat'taki
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Mor (Aziz) Gabriel Manast›r› idi. Rahipler Bar›na¤› de
denilen bu manast›r› Süryani bir rehber eflli¤inde gezdik.
Süryani manast›rlara özgü oldu¤unu ö¤rendi¤imiz
ortas›nda bar›fl› simgeleyen zeytin a¤açlar› olan avlulara
bay›ld›k. Daha sonra Midyat'›n merkezine geçerek yar›m
saatlik bir mola verdik. Otobüsün büyük bir ço¤unlu¤u
Telkari Gümüflçüler Çarfl›s›'na giderken, benim de içinde
bulundu¤um di¤er bir grup da kendini Midyat'›n arka
sokaklar›na atarak tarihi Midyat evlerini gezdi. Bu arada
Süryani flarab›n›n tad›na bakmay› da ihmal etmedik.
Etraf›m›z› saran çocuklar›n yard›m›yla otobüsü tekrar
bulup bayan üyelerimizi güçlükle çarfl›dan toplad›ktan
sonra Mardin'e do¤ru yola devam ettik. Yolda önemli
konulardan biri de yörede y›llardan beri kullan›lan
ancak televizyondaki bir dizi sayesinde duydu¤umuz
“s›la” tokas›yd›. Baz› arkadafllar›m›z hediye vermek
üzere ald›klar› bu yerel tokalar› di¤erlerine gösterirken,
almayanlar da oldukça hay›fland›. Mardin'e yaklafl›rken
tur rehberimizden Mardin'de dar sokaklardan çöp
toplamak için belediyenin “kadrolu eflekleri”nin
oldu¤unu ve Mardin kalesinin 1180-1200 m rak›mda
oldu¤unu ö¤rendik. Bir sonraki dura¤›m›z Mardin'in 4
km do¤usunda restorasyonu devam eden Deyrulzeferan
Manast›r› oldu. Safran bitkisinin yetiflti¤i yer anlam›na
gelen Deyrulzeferan Manast›r›'na kapanmadan son
anda yetifltik ve yine Süryani bir rehber eflli¤inde
manast›r› gezdik. Rehberden buran›n 640 y›l boyunca
Süryani Ortodoks patriklerinin merkezi oldu¤unu
ö¤rendik. Daha sonra Mardini gezmek için flehir
merkezine geri döndük ve yolda flehrin tepede kalesi
ile birlikte muhteflem silüetini izledik. Cami minareleri
ile çan kulelerinin mimarisindeki uyum ve estetik çok
güzeldi. Mardin'in dar sokaklar›nda zaman darl›¤›ndan
dolay› h›zla yapt›¤›m›z gezi s›ras›nda avlusunda m›rra
içti¤imiz Ulu Cami, Tatl›dere Kona¤›, Erdoba Evleri,
otantik bak›rc› ustalar› ve yerel dükkanlar› dolaflt›k. Bu
arada bol bol “b›tt›m” sabunu, m›rra ve bak›r
al›flverifllerimiz de oldu tabii. En son olarak solu¤u tarihi

Mardin postanesinin hemen karfl›s›ndaki çayc›da ald›k.
Çaylar›m›z› içerken gökyüzünde 19 May›s gecesi beliren
ay y›ld›z› foto¤raflamaya çal›flt›k. Bu arada Commat'dan
Mehmet Ali bey büyük bir masan›n ortas›nda etraf›nda
farmakologlarla otururken yerel dokuya hemen uyum
gösteren poflusu ile toplant›n›n a¤as›na benziyordu.
Gece evlerin ve kalenin ›fl›klar› yand›¤›nda ufo izlenimi
veren Mardin görüntüsü ve sol taraf›m›zda ufukta
Suriyenin ›fl›klar› eflli¤inde Diyarbak›r'a dönmek için
yola ç›kt›k. Diyarbak›r'da bizi “Kaburgac› Selim Amca”da
mükemmel bir sofra ve yine lezzetli kaburga dolmas›
bekliyordu. Son burma kaday›flar›m›z› da afiyetle
yedikten sonra bir k›sm›m›z dönüfl yoluna bir k›sm›m›z
da kald›¤› otellere do¤ru devam etti. En son gün
havaalan›nda Dicle Üniversitesi Farmakoloji Anabilim
Dal›'n›n misafirperver farmakologlar› bizi badem ezmesi
ve meflhur Saim'den burma kaday›f paketleriyle
u¤urlad›lar. Kendilerine bu güzel toplant› ve
organizasyon için çok teflekkür ediyoruz. Dönüflte akl›m›z
Diyarbak›r'da kalm›flt›. Bu arada ald›¤›m›z duyumlara
göre Öner hocam›z (Süzer) kendini farmakolojiye iyiden
iyiye kapt›rm›fl oldu¤undan uçakta hostesten "f›nd›kl›
kahve" yerine "f›nd›kl› fare" istemifl... Bir sonraki
toplant›da görüflmek dile¤iyle.
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Bilindi¤i üzere “Mikro Düzeyde Fizyolojik ve Moleküler
Yan›tlar›n Gözlenmesi ve Görüntüleme” bafll›kl› XIV.
Farmakoloji E¤itim Sempozyumu, 18 May›s 2007 tarihinde
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Konferans Salonunda
yap›lm›flt›r. Toplant›dan önce Diyarbak›r'da görev yapan
farmakologlarla ilgili bir çal›flma yap›lm›flt›r. Bu konuda
bilgi sa¤layan tüm farmakologlara, baflta Dicle

Üniversitesi T›p fakültesi Dekan vekili ve farmakoloji
Ab.D. baflkan› Sn. Prof. Dr. Ramazan Çiçek olmak üzere,
çok teflekkür ederim. Ayr›ca burada de¤iflik ünvanlarla
ve görevlerle ifllev gören, farmakoloji anabilim dal›n›n
kurulmas›nda, kurumsallaflmas›nda, e¤itimde,
araflt›rmada  önemli ifllevler gören tüm bilim insanlar›na,
Türk Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu ad›na çok
teflekkür ederim. Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.'n›n kurucusu, listeden de anlafl›laca¤›
üzere Sn. Prof. Dr. Firuz Baysal hocam›zd›r. Bu liste
haz›rland›ktan k›sa bir süre sonra, 3 Haziran 2007
tarihinde, hocam›z› kaybettik. Kendisine Tanr›dan
rahmet, kederli ailesine baflsa¤l›¤› dilerim.

7

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

Dicle Üniversitesi'nde
Görev Yapan Farmakologlar
Dicle Üniversitesi'nde
Görev Yapan Farmakologlar

Prof. Dr. Firuz Baysal
Dr. Haluk Vural
Prof. Dr. Atila Dikmen
Prof. Dr. Necdet Do¤an
Prof. Dr. ‹smet Dökmeci
Prof. Dr. Suzan Da¤l›o¤lu
Prof. Dr. ‹pek Cingi
Prof. Dr. Güner Ulak
Prof. Dr. Kevser Erol
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Çiçek
Prof. Dr. Levent Büyükuysal
Prof. Dr. Burhan K›ran
Prof. Dr. Aykan Canberk
Prof. Dr. Cihat Küçükhüseyin
Uzm. Eczac› Suzan Ak›n (Ensari)
Prof. Dr. Orhan Alt›nkurt
Prof. Dr. Tülin Söylemezo¤lu
Kim. fiuayip Mavifl
Yrd. Doç. Dr. ‹lyas Özata
Prof. Dr. Göknur Aktay
Ecz. Bahar Atefl
Dr. Zerrin Özçelik
Yrd. Doç. Dr. Ensari Güneli
Uzm. Dr. Hasan Akkoç
Prof. Dr. Ramazan Çiçek
Doç. Dr. Meral Erdinç
Yrd. Doç. Dr. Aflk›n Hekimo¤lu
Yrd. Doç. Dr. ‹lker Kelle

1966 -1976
1969 -1976
1975 -1976
1975 -1980
1976 -1979
1976 -1979
1976 -1980
1978 -1985
1979-1983
1980 -1985
1981 -1985

1983 -1984 (8 ayl›k rotasyon)
1984 (2 ayl›k rotasyon)
1984 (3 ayl›k rotasyon)

1984 -1988
1985 (8 ayl›k rotasyon)

1985 -1994
1986 -1989
1986 -1994
1987 -1993
1988 - 2002
1999 - 2004
1994 -2003
2001- 2006

1984-
1990-
1996-
1999-

Vefat etti
Vefat etti
Vefat etti
Selçuk Ü. Meram T›p Fak. Farmakoloji Ab.D.
Trakya Ü. T›p Fak. Farmakoloji Ab.D.
‹stanbul Ü Veterinerlik Fak. Histoloji-Embriyoloji Ab.D.
Osmangazi Ü. T›p Fak. Farmakoloji Ab.D.
Kocaeli Ü. T›p Fak Farmakoloji Ab.D.
Osmangazi Ü. T›p Fak. Farmakoloji Ab.D.
Süleyman Demirel Ü. T›p Fak. Farmakoloji Ab.D.
Uluda¤ Ü. T›p Fak. Farmakoloji Ab.D.
Emekli ö¤retim üyesi
‹stanbul Ü. ‹stanbul T›p Fak. Farmakoloji Ab.D.
‹stanbul Ü. Cerrahpafla T›p Fak. Farmakoloji Ab.D.
Ensari Eczanesi Etimesgut-Ankara
Vefat etti.
Ankara Ü. Adli T›p Enstitüsü
Polis Kriminal Laboratuvar›, ‹zmir
Emekli
‹nönü Ü. Ecz. Fak. Farmakoloji Ab.D.
Çapa Ezgi Eczanesi Diyarbak›r
Çukurova Ü. T›p Fak. Çocuk Cer. AbD.
9 Eylül Ü. Sa¤. Hizm. MYO
Adana Sa¤l›k Müdürlü¤ü
Halen ayn› yerde görev yap›yor
Halen ayn› yerde görev yap›yor
Halen ayn› yerde görev yap›yor
Halen ayn› yerde görev yap›yor

AD, SOYAD, ÜNVAN
D‹YARBAKIR'DA

GÖREV YAPTI⁄I TAR‹H
fiU ANK‹ GÖREV‹



Herkes bazen evinde s›k›l›p kendini do¤aya atmay›
düflünmüfltür. fiimdi sizlere önerece¤im rota Ankara'n›n
burnunun dibinde, herkesin kolayca ulaflabilece¤i sakin
ve huzur dolu bir yer. Buras› Ifl›k Da¤›; hem yaz hem de
k›fl kolayca ulaflabiliyorsunuz. Ama k›fl mevsiminde,
gitmeden önce Orman Bölge'yi aramakta yarar var; yol
bilgisi için. Bazen çok fazla kar olabiliyor. Bir gün sabah,
biraz erkence kalk›p yola düfltü¤ünüz zaman çok keyifli
bir gün geçirece¤inizi garanti edebilirim. Ancak yiyecek
ve içece¤inizi ve kamera-foto¤raf makinesi, uçurtma
vs. ne gerekiyorsa yan›n›za alman›zda yarar var.

Ankara'dan Kazan-K›z›lcahamam güzergah›nda
devam edeceksiniz. Otoyola girmeyin, yolunuzu uzatm›fl
olursunuz. K›z›lcahamam'a geldi¤inizde Çank›r›-Çerkefl
istikametine döneceksiniz. K›z›lcahamam'› Gerede
istikametinde ç›kt›ktan 2 km. sonra sa¤a dönüfl var.
Ancak, isteyenler K›z›lcahamam'da So¤uksu'da k›sa bir
mola verebilirler.

Çank›r› rotas›nda devam ederek Seyhamam› mevkiine
gelirsiniz. Burada do¤al g›da ürünleri satan bir yer var,
kesinlikle tavsiye ederim, damak tad›n›za uygun bir
fleyler bulursunuz mutlaka. Burada da köy kahvesinde
demli bir çaya hay›r demeyeceksiniz. Yolunuzu buradan

da sorabilirsiniz Buradan sonra 3 km ileride sa¤ tarafa
do¤ru dar ama asfalt bir yol ç›kacak. Buradan sapacak
ve yükselmeye bafllayacaks›n›z. 15 dk.l›k bir yolun
sonunda köy gerilerde kalm›fl ve siz yaylalar›n kesiflti¤i
bir yere varm›fl olacaks›n›z. Burada Karagöl ad›nda
küçük bir de göl göreceksiniz. Ama bu yaz›n›n
bafll›¤›ndaki Karagöl de¤il. Zaten Türkiye da¤lar›nda
benim say›s›n› bilmedi¤im kadar Karagöl var!

Karagöl k›y›s›nda bir moladan sonra yine hareket
edin ve kuzeye do¤ru giden yolu takip ederek 3 km
yürüyüflle (isterseniz arabayla tabii) güzel bir baflka
yaylaya gelirsiniz. Buradan daha afla¤›lardaki baflka
yaylalar› da görürsünüz. Ayn› yolu yine yürüyerek geri
gelebilir veya da¤da can›n›z›n istedi¤i yere gidersiniz.
Bu bölgede çok fazla mantar göreceksiniz ama
yememeniz gerekti¤ini hat›rlatmama gerek yok san›r›m.

Prof. Dr. Ayd›n ERENMEM‹fiO⁄LU
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›

Ifl›k Da¤›'ndan Karagöl'e
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yükselecek. ‹stedi¤iniz yerde mola verip yürümek, çiçek
toplamak sizin bilece¤iniz bir fley. Yolunuz zaman zaman
toprak, bazen de asfalt olarak da¤lar› aflacak ve siz
Çubuk ilçesinin kuzeyine ineceksiniz. Burada sakl› bir
mücevher gibi bir da¤›n üzerinde Karagöl sizi
bekleyecek. Burada k›sa bir yürüyüfl ve ard›ndan karfl›
tepelere do¤ru t›rman›p gölü yukar›dan da görmenizi
tavsiye ederim. Burada bulunan lokanta-kafeteryay›
sadece çay, kahve ve meflrubat için önerebilirim ama
yemek için de¤il. Burada ne kadar vakit geçirece¤iniz
size kalm›fl. Dönüfl yolunuz Çubuk-Esenbo¤a-Ankara
yolu ile ama Çubuk giriflinde yer alan say›s›z turflucudan
çeflit çeflit turflular›n tad›na bakmadan ve hatta almadan
geçerseniz turu tamamlam›fl olmazs›n›z.

Ifl›k Da¤› zirveye gitmek istiyorsan›z bunun için iki
seçene¤iniz var. Karagöl k›y›s›ndan 250 m. kadar kuzeye
do¤ru toprak yolu takip ettikten sonra sola da¤a do¤ru
ç›kan yoldan araç ile veya yürüyerek gidebilirsiniz. Yol
sizi tepeye yak›n bir yere götürür.Tepedeki düzlü¤e
geldi¤inizde radyolink istasyonunu
göreceksiniz.Yapaca¤›n›z oraya do¤ru yürümek ama
araçla de¤il tabii, yol bozuk olabilir.Zirvedeki görüntüyü
ve keyfi anlatmayay›m, gidip görün ve yaflay›n, hatta
yeme¤inizi de burada yiyin bence.

Ifl›k Da¤› turunuz burada bitecek. Bu bölgedeki
say›s›z yaylada, çad›rda bir gece geçirmek isterseniz
neden olmas›n, çok iyi bir fikir. Ama akflam evime
dönece¤im diyorsan›z; buradan da¤lar›n üzerinden
aflarak Ankara'n›n kuzeyinden geçerek
Çubuk ilçesi yak›nlar›na ineceksiniz.
Anayoldan gidildi¤inde çok uzun olan bir
mesafenin da¤ yollar›ndan ne kadar yak›n
olabildi¤ini görünce flafl›rmamak elde de¤il
asl›nda. Rotan›z yaylalardan sorarak
yolunuzu bulmak ve Çubuk Karagöle ç›kmak
ama bu yolu 4x4 d›fl›ndaki araçlara ve yön
bulma konusunda tecrübesi olmayanlara
önermeyece¤im. E¤er arac›n›z 4x4 de¤ilse
yapaca¤›n›z fley K›z›lcahamam'a geri
dönmek. Buradan E¤rekkaya Baraj›n›n
alt›ndan Karayollar› flantiyesinin yan›ndan
devam etmek. Buradan sonra yolunuz
maden suyu fabrikas›n›n yan›ndan hatta
içinden geçerek nefis manzaralar içinde
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Bir araflt›rma kuruluflunda bilimsel araflt›rmalarda
sorumlu konumda olan Türk Farmakoloji Derne¤i (TFD)
üyeleri, yanlar›nda çal›flan ve bilimsel araflt›rma e¤itimi
almakta olan kiflilerin (ö¤renciler, uzmanlar, stajyerler,
araflt›rma görevlileri, burslular, rotasyonla gelenler,
vb.), olabilecek en iyi e¤itimi almalar›n› ve meslek
yaflam›nda do¤ru hedefler koyabilmelerini sa¤layacak
becerilerle donanmalar›n› sa¤lamakla yükümlüdürler.
Bu amaçla kendi kurumlar›nda yap›lmas› gereken iflleri
ve kurum ortam›n› gelifltirmek için de ayr›ca inisiyatif
almalar› gereklidir.

Bir araflt›rma projesinin yürütücüsü ya da ilgili
araflt›rma birimindeki k›demli araflt›r›c›lar, yanlar›nda
çal›flacak, araflt›rma kariyerlerinin bafl›ndaki kiflilere
örnek olabilecek nitelikte ve kendi baflar›lar›n› genç
nesillere aktarabilecek beceri ve yetkinlikte olmal›d›r.
Bu amaçla deneyimli araflt›r›c›lar›n bu konuda kendilerini
gelifltirmeleri gerekir. Bu çerçevede tüm TFD üyelerinden
afla¤›daki kurallara ba¤l› olmalar› beklenir:

1. Araflt›rma planlanmas›, yürütülmesi, sunulmas› ve
yay›mlanmas› sürecinde dürüst ve aç›k olmal›d›r.

2. Benzer konularda çal›flan di¤er araflt›r›c›lar›n yapt›¤›
çal›flmalara sayg› göstermeli, kaynak göstermeden
al›nt› yapmamal›d›r.

3. Bilimsel araflt›rma ve yay›n sürecinde nesnellikten
flaflmamal›d›r.

4. Yaln›z kendisi için de¤il, çal›flt›¤› kurum ve mensubu
oldu¤u camia içindeki meslektafllar› ve gençler için
de örnek al›nacak flekilde davranmal› ve etik kural
ihlallerine karfl› duyarl› ve uyan›k olmal›d›r.

5. Bilimsel etik kurallar›n yerleflmesi ve kabul görmesi
için etraf›ndakilere e¤itim verebilmelidir.

Araflt›rma süreci karmafl›k ve çok yönlü bir süreçtir.
Farmakoloji alan›nda mesleki e¤itim alan lisansüstü
düzeydeki ö¤rencilerin sadece birer ö¤renci de¤il ayn›
zamanda araflt›rma kariyeri bafl›ndaki genç araflt›r›c›lar
olduklar› unutulmamal›d›r. Doktora e¤itimi (Doktora
ya da t›pta uzmanl›k), “araflt›rma yoluyla yap›lan”
e¤itimdir. Yani araflt›rma yapmak, bafll› bafl›na
program›n temel hedeflerinden birisidir. Dolay›s›yla,
araflt›rma ortam› olmayan ve rutin araflt›rma yap›lmayan
kurumlarda sadece teorik olarak e¤itim yap›lmas› etik
bak›mdan uygun de¤ildir.

Araflt›rma yap›lan ortamlar›n sadece teknik donan›m
ve bilgi ile doldurulmas› da araflt›r›c› nitelikleri ve etik
davran›fl gibi çok önemli özelliklerin kazand›r›lmas› için
yeterli de¤ildir. Her farmakolo¤un bu aç›lardan da
yetkin bir flekilde yetifltirilmesi ve evrensel bilim
camias›nda sayg›n bir yer edinmesi temel
önceliklerimizden birisidir.

Farmakoloji toplulu¤unun gelece¤inde bu
kazan›mlar›n korunmas› ve sa¤l›kl› bir geliflim için
yukar›da belirtilen gerekçelerle haz›rlanan bu k›lavuz,
TFD Yönetim Kurulu taraf›ndan kabul edilmifltir ve TFD
genel kurulu taraf›ndan kabul edildikten sonra dernek
üyelerini ba¤lay›c› bir belge olacakt›r.

Bilim adamlar›n›n bilimsel etkinliklerinin niteli¤i
yay›nlar›n›n say›s› ve yay›nlanan dergilerin impakt
faktörleri ile belirlendi¤i için bu durum bilim adamlar›
ve birlikte çal›flt›klar› araflt›rma gruplar› üzerinde büyük
bir bask› oluflturmaktad›r. Bilimsel makale yay›nlayan
farmakologlar›n sadece etik ilkelerin fark›nda olmalar›
yeterli olmay›p, ayn› zamanda bunlar› akademik
yaflamlar›na geçirmeleri ve bu ilkelerin takipçisi olmalar›
gerekmektedir.

Türk Farmakoloji Derne¤i
Bilim ve Yay›n Eti¤i ‹lkeleri
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Say›n TFD üyeleri,

TFD Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan “TÜRK FARMAKOLOJ‹ DERNE⁄‹ B‹L‹M VE YAYIN ET‹⁄‹ ‹LKELER‹'ni” ekte görüflleriniz
sunuyoruz.

Bu ilkelerin ülkemizde farmakoloji biliminin daha da ileri gitmesinde bizlere yön gösterece¤ine inan›yoruz.

Taslak hakk›ndaki görüfllerinizi 31 Ekim 2007 tarihine kadar derne¤imize e-posta (info@tfd.org.tr) veya posta yolu ile
gönderebilirsiniz.

Sayg›lar›m›zla,

Türk Farmakoloji Derne¤i
Yönetim Kurulu

Türk Farmakoloji Derne¤i
Bilim ve Yay›n Eti¤i ‹lkeleri



Araflt›rma yürütücüleri, tez dan›flmanlar› ve
ö¤retim görevlilerinin sorumluluklar›

Araflt›rma yürütücüsü konumundaki TFD üyeleri iyi
laboratuvar uygulamalar› (‹LU) hakk›nda bilgi sahibi
olmal›, genç araflt›r›c›lara öncelikle ‹LU hakk›nda bilgi
birikimlerini sunmal›, “ba¤›ms›z bir araflt›r›c›” olabilmek
için gerekli “görüfl kazand›rma” ve sa¤lam bilimsel
tav›r gelifltirebilmeleri için rehber rolü oynad›klar›n›
unutmamal›d›rlar.

Araflt›rma yürütücüleri, birlikte çal›flt›klar› genç bilim
adam› adaylar›ndan neler beklediklerini yaz›l› olarak
bildirmelidir. Dan›flmanl›k görev tan›mlar› belirlenmifl
olmal›d›r. ‹yi bir tez dan›flman›-ö¤renci, araflt›rma
yürütücüsü-yard›mc› araflt›r›c› iliflkisi kurulmas›
konusunda donan›ml› olmal›d›r.

Bir genç araflt›r›c›n›n dan›flman›ndan asgari olarak
afla¤›da maddeler halinde belirtilmifl olan noktalar›
talep etme hakk› vard›r:

1. Birlikte geçirdikleri süre boyunca, ö¤rencinin alm›fl
oldu¤u mesafenin ve performans›n›n gerçekçi ve
nesnel olarak de¤erlendirilmesi

2. Dan›flman›n sadece tezi ile ilgili konularda de¤il,
di¤er bilimsel etkinliklerine de ö¤rencisini dahil
etmesi ve birlikte çal›flmas›

3. Ö¤renciye bilimsel ve etik bak›mdan örnek olmas›
ve e¤itmesi.

Tez yapan lisansüstü ö¤renciler ve di¤er yard›mc›
araflt›r›c›lar›n sorumluluklar›

Ö¤rencilerin etik kurallara uymas› çok önemlidir.
Profesyonellik ve akademik ortama uyum konusunda
titiz davranmal›d›rlar.

Veri toplanmas› sürecinde uyulmas› gereken kurallar

Bilimsel bütünlük, verinin hangi titizlikle elde edildi¤i
ve nas›l muhafaza edildi¤i konusu ile s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.
Bir araflt›rmada elde edilen verilerin kalitesi, araflt›rman›n
kalitesini belirler.

Araflt›rmada elde edilen veriler titiz ve dikkatli flekilde
kaydedilmeli, yap›lan deney ve gözlemler bir
laboratuvar defterine günü gününe kaydedilmifl
olmal›d›r. Deney defterleri bu amaç için özel haz›rlanm›fl,
sayfalar› numaralanm›fl ve her türlü tahrifattan uzak
defterler olmal›d›r. Tüm araflt›r›c›lar kendi el yaz›lar›yla
deney yap›ld›¤› s›rada defteri kullanmal›, sonradan
temize çekmek vb.. gibi verinin orijinalli¤ini bozacak
uygulamalardan kaç›nmal›d›r. Defterler araflt›rma
bittikten sonra da yeterince uzun bir süre saklanmal›d›r.

Deney defterleri ve yap›lan araflt›rma için hayati
olan demirbafl alet-malzeme özel bir sebebi yoksa
baflkalar›n›n da kullan›m› için laboratuvarda
tutulmal›d›r. Özellikle kimyasal maddelerin saklanmas›
ve laboratuvar d›fl›na ç›kar›lmalar› dikkatle takip
edilmelidir.

Veriler uygun istatistiksel yöntemle analiz edilmelidir.
Uygun olmayan analiz yönteminin seçilmesi yay›n
sahtekarl›¤› yap›ld›¤› anlam›na gelmez. Analiz
yöntemleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmeli ve
istatistiksel analiz yöntemi çok yayg›n de¤ilse kaynak
belirtilmelidir. Veri analizinde yanl›l›¤a yol açabilecek
faktörler varsa belirtilmeli ve bunlar›n nas›l ele al›nd›¤›n
makalede ayr›nt›l› olarak aç›klanmal›d›r. Çal›flmalar
araflt›r›lan hipotez hakk›nda bir kan›ya var›labilecek
kadar say›da denek üzerinde gerçeklefltirilmelidir.

‹yi bir çal›flma uygun bir hipoteze dayanmal›, iyi
planlanmal› ve araflt›rma protokolü etik kurul taraf›ndan
onaylanmal›d›r. Her çal›flman›n bir protokolü olmal›d›r.
Araflt›rman›n protokolü sadece veri toplamaktan çok
spesifik sorulara yan›t aramal›d›r. Araflt›rma protokolü
üzerinde araflt›rmaya kat›lanlar›n tümü anlaflmaya
varm›fl olmal›d›r.

Deney sonuçlar›n›n gerekti¤inde baflkalar› taraf›ndan
tekrarlanabilir olmas› gereklidir. Araflt›r›c› bunu
sa¤lamakla yükümlüdür. Bütün veriler ayn› ekipteki
di¤er araflt›r›c›lar ve denetçiler (ör. Dan›flman) taraf›ndan
her zaman kontrol ve analiz edilmeye aç›k ve haz›r
olarak tutulmal›d›r. Sadece yay›mlanan ya da
yay›mlanmas› planlananlar de¤il, her türlü gözlem ve
veri bu kapsam içinde olmal›d›r.

Yap›lan çal›flmalar›n yay›m hakk› araflt›rma
yürütücüsünündür. Aksine bir hüküm olmad›kça her
türlü verinin en k›sa zamanda bilim camias›nda
yay›mlanmas› beklenir.

Bilimsel yay›nlar

Yeni elde edilen verilerin, özel bir neden yoksa en
çabuk flekilde yay›mlanmas› beklenir. Araflt›rma
sonuçlar› bilimsel toplant›lardaki sunumlar d›fl›nda ilk
olarak bir bilim dergisinde yay›mlanmal›d›r.
Yay›mlanm›fl olmas› verinin evrensel bilim toplulu¤u
taraf›ndan denetlenmesi, do¤rulanmas›/düzeltilmesi
ve tart›fl›lmas› için de bir olanak yarat›r.

Bir verinin birden fazla say›da yay›na gönderilmesi,
ya da kullan›lmas› etik de¤ildir. Bu durum “self
plagiarism” (kendi yay›nlar›ndan kopya) olarak da
adland›r›l›r. Bu kapsama, ayn› kontrol grubunun birden
çok yay›nda kullan›lmas› da dahildir. Araflt›rma sonuçlar›
mümkün oldu¤unca tek parça olarak yay›mlanmal›d›r.
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Benzer çal›flmalar›n ve tekrarlar›n yay›na
gönderilmesi de uygun de¤ildir. Her bilimsel yay›n
bilim dünyas›na yap›lm›fl “eflsiz” bir katk› olmal›d›r. Bu
nedenle, bilimsel performans›n de¤erlendirilmesinde
yay›n say›s› de¤il, yay›nlar›n içeri¤i önemlidir.

Bir bilimsel araflt›rma yay›mlanmak için ayn› anda
birden fazla dergiye gönderilmemelidir

Baflkas›na ait çal›flmalar›n kaynak göstermeden
kullan›lmas› ve her ne olursa olsun, kendine mal edilmesi
intihal (“plagiarism”) olarak kabul edilir ve kesinlikle
yap›lmamal›d›r. Yay›mlanm›fl olsun ya da olmas›n baflka
bir eserden, at›f yapmadan flekil, tablo, veri hatta ifade
biçimi al›nmaz. Al›nt› yap›lan her kaynak, künyesi ile
birlikte, kaynakçada belirtilmelidir.

Bilimsel araflt›rmalarda elde edilen veriler
çarp›tmadan ve herhangi bir ek ve düzeltme yap›lmadan
yay›mlanmal›d›r. Deney sonuçlar›n›n daha iyi görülmesi
için veri saklamak ya da de¤ifltirmek yanl›flt›r. Bu kural›n
ihlal edilmesi bilimsel sahtekarl›k olarak kabul edilir.

Uydurma verilerin kullan›lmas› (masaüstü yay›nc›l›k)
da benzer bir bilimsel sahtekarl›k türüdür. Bu tip olaylar,
sehven ya da kaza eseri olarak gerçekleflemeyece¤inden,
idari bak›mdan da soruflturma konusu olmal›d›r.

Yazarl›k haklar›

Yazarl›k, bir araflt›rman›n yay›mlanmas› s›ras›nda
araflt›rmaya katk› yapan ve kat›lan tüm kiflilerin adlar›n›n
s›ralanmas› demektir. Yazarl›k hakk› sadece metin
yazar›n›n de¤ildir. ‹lke olarak araflt›rma sonuçlar› anonim
olarak yay›mlanmaz.

Yazar s›ralamas›nda, esas bilimsel katk›n›n kime ait
oldu¤unun da belirlendi¤i bir hiyerarflik düzen bulunur.
Bu nedenle, daha araflt›rmaya bafllarken ve araflt›rma
süresince yazarl›k konusu ilgili kiflilerle tart›fl›lmal›, hatta
yaz›l› bir protokol haline getirilmelidir.

Yazar listesine, araflt›rma fikrini ortaya atan,
planlanmas›, tasar›m› ve yap›lmas› ile yorumlanmas›na
bizzat katk› ve emek harcayanlar al›n›r.

Maddi kaynak, mekan veya malzeme olarak katk›da
bulunanlar, idari sorumlular, baz› teknik analiz ve
hizmetlerde bulunanlar ile örnek temininde (hasta
örnekleri vb.) yard›mc› olanlar al›nmaz; ancak,
kendilerine teflekkür edilebilir.

Yay›n sürecinde, ilgili dergi/kurum ile yaz›flmalar›
yapan “bafl” yazar (corresponding (primary) author)
olarak kabul edilir. Bafl yazar, yapt›¤› yaz›flmalar› di¤er
yazarlarla paylaflmal›, gerekli ifllemleri zaman›nda ve
do¤ru olarak yapmal›d›r. Bu anlamda yay›n sürecinde
hem di¤er yazarlara hem de yay›nlayan dergiye karfl›

sorumludur. Yay›n sürecinde hakemlerin
de¤erlendirmeleri ile ç›kan yeni durumlar tüm yazarlar
taraf›ndan paylafl›lmal› ve gerekli yan›ta di¤er yazarlar›n
katk› yapmas› sa¤lanmal›d›r.

Tüm yazarlar›n makalenin içeri¤i konusunda
sorumluluk ald›¤› kabul edilir. Bir makalede herhangi
bir katk›s› olmayan bir kiflinin yazar olmas› etik d›fl›d›r.
Ayn› flekilde yay›na önemli katk›s› olan birinin yazarlar
aras›nda yer almamas› da etik d›fl›d›r.

Hakemlik, tez izleme komitesi ve tez savunmas›
jürisinin uymas› gerekli kurallar

Hakemlik (peer review) bilimsel araflt›rman›n ana
parçalar›ndan birisidir. Araflt›rma projesinin
kabulünden, bir dergide yay›mlanmas›na kadar her
aflama d›fl gözlemciler ve uzmanlar taraf›ndan her türlü
flekilde elefltirilebilir. Etik kurul baflvurular› ve
atama/yükseltme dosyalar›n›n incelenmesi de bir
hakemlik müessesesi olarak kabul edilmelidir. Elefltirilerin
objektif ve bilimsel olarak yap›lmas› çok önemlidir.
Hakemlik, bilimsel araflt›rma kalitesinin art›r›lmas› için
bir araç olarak da görülebilir. Bu sürecin özellikle
ülkemizde bilimsel geliflmeye katk› yapacak flekilde
yürütülmesi gereklidir.

Ne kadar güc olursa olsun, hakemlik müessesesinin
iyi çal›flt›r›lmas› gereklidir. Hakemlik yapanlar mutlaka
görüfl bildirdikleri konunun uzman› olmak zorundad›r.
Hakemlerin ç›kar çat›flmas› olan konular› da aç›kl›kla
belirtmeleri gereklidir. Kimi durumlarda bu gerekçeyle
etik yönden hakemlik yapmay› kabul etmemeleri
gerekebilir.

Hakemlik konusu olan tüm metinler kifliye özeldir
ve bu konu di¤er hakemler d›fl›nda üçüncü kiflilerle
paylafl›lmamal›d›r. Hakemlik ifllemi, hakeme ç›kar
sa¤lamamal›d›r. Hakemler elefltirdikleri metinlerden
ç›kar sa¤lamamal› ve kendi çal›flmalar› için kopya
çekmemelidirler. Hakemler ve jüri üyeleri, de¤erlendirilen
dosya sahibinin tabi oldu¤u etik kurallara ba¤l› olmak
ve bu kurallar› titizlikle uygulamak durumundad›r.

Birden fazla araflt›rma grubunun ortak yapt›¤›
araflt›rmalar

Ortak araflt›rmalar (multidisipliner çal›flmalar) daha
önemli bilimsel bulufllara yol açabilir ve kurum içinde
desteklenmesi gereklidir. Ancak, baflar›l› bir ortakl›k
için kurallar›n yaz›l› olarak önceden belirlenmesi
gereklidir. Özellikle araflt›rman›n yay›n haline
getirilmesinde sorunlar ç›kabilir. Çal›flmaya kat›lanlar›n
bireysel katk›lar›n›n ne oldu¤u aç›klanmal›d›r. Ortaklar›n
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bu konular› aç›kça konuflmas›, gerekti¤inde yaz›l›
protokol yap›lmas› önerilebilir.

Havyan deneylerinde uyulmas› gerekli kurallar

Hayvan deneklerin kullan›ld›¤› araflt›rmalarda
mutlaka kurumsal onay al›nmas› ve deneylerin etik
denetime aç›k olarak sürdürülmesi gereklidir. Deney
hayvanlar›nda yap›lacak çal›flmalarda 3 R (reduction,
replacement ve refinement) kural› ve uygun
anestezi/analjezi ve ötanazi kurallar›n›n uygulanmas›
gereklidir. Üç R kural›na göre deneyler, filogenetik
bak›mdan en düflük seviyedeki hayvan türü, en az
say›da denek ve en güncel metodoloji kullan›lacak
flekilde tasarlanmal›d›r. Hayvanlara gereksiz yere ac›
ve eziyet verecek deneyler yap›lamaz ve deneyler
sonunda uygun ötanazi yöntemleri kullan›l›r. Onay
almad›¤› halde alm›fl gibi deneylere devam etmek ve
yay›nlarda yalan beyanda bulunmak etik olarak kabul
edilemez. Deney hayvanlar› kullan›m› konusunda Çevre
ve Orman Bakanl›¤› ile Tar›m ve Köy iflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan yay›mlanan yönetmeliklere uygun çal›flmak
gereklidir.

‹nsanlar üzerinde yap›lacak çal›flmalarda uyulmas›
gereken kurallar

‹nsan üzerinde yap›lacak araflt›rmalar ve klinik
çal›flmalarda ilgili ‹laç Araflt›rmalar› Etik Kurulu'ndan
izin almak gereklidir. Onay almad›¤› halde alm›fl gibi
çal›flmaya bafllamak ya da devam etmek ve yay›nlarda
yalan beyanda bulunmak etik olarak kabul edilemez.

‹nsan dokular›n›n kullan›ld›¤› çal›flmalar en yüksek
etik standartlara uyun olmal›d›r. Klinik çal›flmalarda
gönüllülerden bilgilendirilmifl gönüllü oluru mutlaka
al›nmal›d›r.

Ülkemizde etik kurullar›n kurulmas›nda son derece
önemli katk› yapm›fl farmakologlar olarak, tüm TFD
üyelerinin bu konuda en duyarl› flekilde hareket etmeleri
ve çal›flt›klar› kurumlarda konunun öncüleri olarak
duyarl› sekilde davranmalar› beklenir.

Ç›kar çat›flmalar›

Ç›kar çat›flmalar›, yazarlar›n, hakemlerin veya
editörlerin ticari firmalar, politik, akademik ya da
finansal kurum ve kurulufllarla olan, çal›flman›n
yay›nlanmas› karar›n› etkileyebilecek nitelikte ve 3.
kifliler taraf›ndan tam olarak bilinmeyen iliflkilerini
tan›mlar. Mali ç›kar iliflkileri aras›nda tam/yar›m zamanl›
istihdam, ücretli konuflma ve seyahatler, dan›flmanl›k
ve personel e¤itimi say›labilir. Bu tip iliflkiler aç›kça

belirtilmelidir (dergi hakemli¤i, yay›n için gönderilen
mektup, konferans vs. durumlarda). Mali ç›kar d›fl›nda
birinci dereceden akrabal›k, ast-üst iliflkisi, bürokratik
iliflkiler gibi iliflkiler de gerekti¤inde aç›klanmal›d›r.
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Laboratuvarlar›n Kurulufl, Çal›flma, Denetleme, Usul ve
Esaslar›na Dair Yönetmelik, Resmi Gazete, Ankara, Say› 25854,
Tarih 23/06/2005.
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Gazi Üniversisitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dal›n›n kurucusu olan Prof. Dr. ‹lker Kanz›k'›n
emeklilik töreni 19.01.2007 tarihinde Gazi Üniversitesi
Eczac›l›k Fakültesi Konferans salonunda üniversite ve
ilaç sanayinin kat›l›m›yla gerçekleflmifltir. Aç›l›fl
konuflmalar›nda Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Nurettin
Abac›o¤lu, Türk Farmakoloji Derne¤i Baflkan› Prof. Dr.
Mehmet Melli, Türk Toksikoloji Derne¤i Baflkan› Prof. Dr.
Sema Burgaz ve Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Turhan Baykal, kendisine eczac›l›k
mesle¤i ve farmakoloji bilimine katk›lar›ndan dolay›
teflekkür etmifltir. Toplant›n›n bilimsel k›sm›nda Prof.
Dr. O¤uz Kayaalp “‹laç, Geliflmeler ve Görüfller” konulu
bir konferans vermifltir. Konferans›n ard›ndan “Prof.
Dr. ‹lker Kanz›k'›n hayat›ndan paylafl›mlar” bafll›kl›
gösterim izlenmifltir. Toplant› program› çerçevesinde
yak›n dostlar›ndan Prof. Dr. ‹lker Kanz›k'a küçük
mesajlar› takiben kendisine baflta Gazi Üniversitesi
Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal› tüm ö¤retim
elemanlar› ad›na olmak üzere meslek kurulufllar›ndan,
Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi'nden ve di¤er
anabilim dallar›ndan, farkl› üniversitelerin farmakoloji
anabilim dallar›ndan, ve ilaç sanayinden plaketleri ayr›
ayr› sunulmufltur.

1982-2004 y›llar› aras›nda Gazi Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal› Baflkanl›¤› yapt›¤›
tarihler aras›nda G.Ü.E.F. Farmakoloji anabilim dal›nda
46 yüksek lisans, 14 doktora tezi tamamlanm›flt›r ve bu
süre içerisinde farmakoloji anabilim dal›nda SCI
kapsam›nda yer alan dergilerde toplam 109 adet yay›n

yap›lm›flt›r. Akademik hayat› boyunca 22 yüksek lisans,
7 doktora tezine dan›flmanl›k yapan Prof. Dr. ‹lker
Kanz›k'›n SCI kapsam›ndaki dergilerde 75 adet yay›n›
bulunmaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra 50'yi aflk›n derleme
makalesi yay›nlanm›flt›r. Çok say›da yurt d›fl› ve yurt içi
bildirisi bulunan ‹lker Kanz›k, gerek uluslararas› gerekse
ulusal birçok toplant›da da konuflmac› olarak yer
alm›flt›r. Prof. Dr. ‹lker Kanz›k'›n gerek dan›flmanl›¤›n›
yapt›¤› gerekse akademik hayat› s›ras›nda yetiflmesine
katk›da bulundu¤u birçok bilim insan›n›n farkl›
üniversitelerde farmakoloji anabilim dal›n› kurmas›
gurur vericidir. 15. 11. 2006 tarihi itibariyle resmi olarak
emekli olan Prof. Dr. ‹lker Kanz›k, halen kurucusu oldu¤u
‹DE farmasötik dan›flmanl›k flirketinde biyoeflde¤erlik
konusunda çal›flmalar›na devam etmektedir ve bu y›l
biyoeflde¤erlik konusunda 6 adet makalesi SCI
kapsam›ndaki dergilerde yay›na kabul edilmifltir.

Prof. Dr. ‹lker Kanz›k emekli oldu
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De¤erli üyelerimiz,

Bu say›m›zdan bafllayarak, Türk Farmakoloji Derne¤i
Bülteni'nin içeri¤ini (sizlerden gelen önerilerin
do¤rultusunda) yeni bir köfle ile zenginlefltirmeyi
amaçl›yoruz.

Bilindi¤i gibi May›s 1990'dan beri kesintisiz olarak
yay›n hayat›n› sürdüren bültenimizin Yay›n Kurulu
olarak, yeni döneme bafllarken bir durum
de¤erlendirmesi yapmak ve bültenin içeri¤ini belirlerken
görüfl, öneri ve düflüncelerinizden yararlanmak amac›yla
87. say›m›zda bir anket düzenlemifl ve anket sonuçlar›n›
89. say›m›zda yay›nlam›flt›k.

Zaman ay›r›p anketi yan›tlayan de¤erli üyelerimizden
gelen önerilerden birisi de “Sorun-Söyleyelim” ya da
“Püf Noktas›” biçiminde bir köflenin yay›nlanmas› idi.
Bu bafll›k alt›nda toplad›¤›m›z öneriler aras›nda i) çeflitli
deneysel yöntemlerin yal›n dille yaz›ld›¤› aç›klay›c› ve
ö¤retici bir sayfa, ii) deney hayvanlar›nda uygulanan
deneysel yöntemler, iii) çeflitli cihaz veya bilgisayar
paket programlar›na ait püf noktalar› gibi öneriler
say›labilir. Bir üyemizin ifadesiyle, “…herkes Ankara,
‹stanbul veya ‹zmir'de çal›flm›yor, ayr›ca herkesin elinin
alt›nda metotlar› çok iyi bilen ö¤retim üyeleri
olmayabiliyor…”.

Yo¤un teknik bilgilerle dolu, didaktik ve kuru bir
köfle olmas›ndansa, her yafl ve konumdan üyelerimizin
sorular›na ve çözüm önerilerine aç›k, interaktif bir köfle
olmas›n› hedefledi¤imiz bu bölümde, çal›flmalar›n›z›n
her aflamas›nda karfl›laflabilece¤iniz ve mevcut
olanaklar›n›zla çözüme ulaflt›ramad›¤›n›z teknik sorunlar›
Bülten'e iletti¤iniz takdirde, konu ile ilgili deneyimi
olan de¤erli üyelerimizin yard›m›yla sorunun çözümüne
iliflkin “Püf Noktas›” bülten arac›l›¤›yla paylafl›ma
sunulacakt›r.

Örnek oluflturmas› aç›s›ndan, ilk soruyu ve “püf
noktas›n›” bu seferlik biz haz›rlad›k.

Sayg›lar›m›zla…

Sorun: S›çanlara uygulad›¤›m›z büyük abdominal
giriflimlerden sonra postoperatif dönemde önemli
oranda telefatla karfl›lafl›yoruz. Bu dönemde
karfl›lafl›labilecek a¤r› ve/veya enfeksiyon gibi sorunlar
için uygun analjezik ve/veya antibiyotik kulland›¤›m›z
halde, s›çanlar› özellikle erken postoperatif dönemde
kaybediyoruz. Bu soruna iliflkin gözlemimiz, s›çanlar›n
erken postoperatif dönemde, kulland›¤›m›z pelet yemleri
yiyemedi¤i ve yeterince beslenemedi¤idir. Bu sorunun
inceledi¤imiz parametreler için kar›flt›r›c› bir de¤iflken
olabilece¤ini düflündü¤ümüzden çözüme iliflkin
önerileriniz olabilir mi?

Çözüm önerisi: Karfl›laflt›¤›n›z sorun özellikle büyük
kar›n cerrahisinden sonra deney hayvanlar›nda önemli
oranda kayba neden olan yayg›n bir sorundur.
Kemirgenlerde, abdominal aortaya kal›c› kan bas›nc›
kateteri veya telemetrik kan bas›nc› probu yerlefltirmek
için uygulanan büyük cerrahi giriflimlerden sonra
iyileflme döneminde oluflabilecek postoperatif a¤r›,
enfeksiyon ve beslenme bozuklu¤u ile mücadele
deneysel verilerin sa¤l›¤› aç›s›ndan elzemdir. Yine,
posttravmatik beyin zedelenmesi çal›flmalar›nda
uygulanan kafa travmalar›ndan veya di¤er büyük
cerrahi giriflimlerden sonra da benzer sorunlar
gözlenebilir. A¤r› ve enfeksiyon kontrolü yapt›¤›n›z›
vurgulad›¤›n›z için, sözünü etti¤iniz sorun olas›l›kla
postoperatif beslenme yetersizli¤inden
kaynaklanmaktad›r. Sizin gözleminiz de bu varsay›m›
desteklemektedir. Büyük kar›n cerrahisi geçiren
kemirgenlerde (t›pk› insanlarda oldu¤u gibi)
gastrointestinal sistemin normal ifllevini kazanmas›
zaman almaktad›r. Bu dönemde, deney hayvanlar› pelet
fleklindeki normal kemirgen yemlerini yiyememekte,
tolere edememekte ve en iyi olas›l›kla beslenme
yetersizli¤ine ba¤l› sorunlarla karfl›laflmaktad›r.
‹nsanlarla benzetme yap›lacak olunursa, postoperatif
dönemdeki hastalar›n beslenmesi için yap›lan tedrici
(parenteral ve enteral -s›v›dan kat›ya-) uygulaman›n
(Rejim I, II, III) asl›nda kemirgenler için de gerekli oldu¤u
s›kl›kla göz ard› edilmektedir. Cerrahi strese ve
postoperatif beslenme yetersizli¤ine ba¤l› enerji ve/veya
elektrolit aç›¤›, ba¤›fl›kl›k sisteminde bask›lanmaya,
yara iyileflmesinde gecikmeye ve fizyolojik ifllevlerde
bozulmaya neden olabilece¤inden, incelenen
parametreler üzerinde kar›flt›r›c› etki göstermesi olas›d›r.
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Yurtd›fl›ndaki çal›flmalar›m›z s›ras›nda kemirgenlere
(özellikle s›çanlara) yönelik besleyici de¤eri yüksek,
kolayl›kla yiyebilecekleri ve tolere edebilecekleri özel
bir yem tarifini uygulad›¤›m›zda deney hayvanlar›m›z›n
postoperatif dönemi rahatl›kla atlatt›klar›n› saptad›k.

Özgün formül:

“Jell-O Supplement Formula” ve “Mouse/rat Recovery
Gelatin” ad›yla tarifnamesi Florida Üniversitesi'nin web
sayfas›nda da yer alan bu özel diyetin içeri¤i:

1. Raspberry dessert gelatin (Giant Foods)

2. Stat-VME® liquid (PRN-Pharmacal)

3. Pediasure® (Abbott Labs)

4. ChallengeTM (GNC) fleklinde idi.

1 numaral› malzeme alelade marketlerden, 2 numaral›
malzeme veteriner malzemesi bulunduran eczanelerden,
3 numaral› malzeme eczane ve marketlerden, 4 numaral›
malzeme de vücut gelifltirme sporcular›n›n kulland›¤›
malzemeleri satan marketlerden sa¤lanabiliyordu.
Diyetin tarifnamesini haz›rlayanlar, tatl› jelatininin
ahududu, Pediasure®'un da vanilya aromal› olmas›n›
özellikle öneriyorlar, farkl› aromal› yiyeceklerin
kemirgenler taraf›ndan pek be¤enilmedi¤ini belirtiyorlar.
Bu özel yiyece¤in haz›rlan›fl› ve uygulan›fl›, tüm
malzemenin uygun s›rayla, s›cak su içinde
çözündürülerek buz kal›plar›na dökülmesi, jölelefltikten
sonra buzdolab›nda saklanmas› ve her seferinde 1 adet
küp yemin postoperatif dönemdeki kemirgenin yan›
bafl›na b›rak›lmas› fleklindedir. Kemirgenin yemi
zorlanmadan tüketti¤i gözlenirse (ki genellikle öyle
oluyor) bu uygulamaya bir süre daha devam edilebilir.
Ancak, diyet küplerinin 2 gün içinde tüketilmesi gerekti¤i
de ak›lda bulundurulmal›d›r.

Püf Noktas›:

Burada, bu özel diyetin haz›rlan›fl›na dair ayr›nt›l›
tarif vermememizin nedeni, gerekli malzemenin bir
k›sm›n›n ülkemiz koflullar›nda kolay ulafl›labilir
olmamas›d›r. Bunun  yerine, kendimiz, metodolojinin
evrensel flaflmaz› olan “deneme-yan›lma” yöntemini ve
kültürel niteliklerimizden “sabr›” kullanarak daha kolay
uygulanabilir bir yem gelifltirdik. Afla¤›da ayr›nt›l›

tarifini sunaca¤›m›z bu diyete, yap›lan modifikasyona
binaen “RE-Jell-O Supplement Formula” ya da
“Kemirgenler için ameliyat sonras› nekahet yemi” ad›
verilebilir.

Modifiye formül:

Gerekli malzeme: 1. Dr. Oetker® Çilek jölesi

2. Ülker Hero Baby® pirinç mamas›

3. Nestle Guigoz® mama

Yemin haz›rlan›fl›:

4 tatl› kafl›¤› jöleyi (¯ 42 g) 200 ml s›cak su içinde
kar›flt›rarak çözündürdükten sonra. üzerine 200 ml
so¤uk su ekleyerek kar›flt›r›n. 2 numaral› malzemeden
2 tatl› kafl›¤› (¯ 16 g) alarak kar›fl›m›n içine ekleyin ve
kar›flt›r›n. Son olarak, 3 numaral› malzemeden 2 ölçek
(¯ 12 g) alarak kar›fl›m›n içine ekleyin ve kar›flt›r›n.
Haz›rlanan s›v›y› buzluk kal›plar›na dökerek kat›laflmaya
b›rak›n. Bu ifllemi yapmadan önce, kullanaca¤›n›z buzluk
kal›plar›n›n hacmini ölçmeyi unutmay›n. Çünkü,
merakl›s› için afla¤›da sundu¤umuz enerji, protein, ya¤,
mineral, vs içeri¤ini hacimle oranlaman›z gerekecektir.
Örne¤in biz, her bir küpün hacmi 6.5 ml ve 9 ml olan
iki farkl› kal›p kulland›k. Dolay›s›yla, 1 ml bafl›na
hesaplad›¤›m›z de¤erleri s›ras›yla 6,5 veya 9 ile çarpt›k
ve s›çan›n vücut a¤›rl›¤›na göre uygun büyüklükte olan›
tercih ettik. (Haz›rlanan jöle 48 saat boyunca +2-8 •C
s›cakl›kta (buzdolab›nda, buzlukta de¤il !) saklanabilir).
Anesteziden ç›kmak üzere olan s›çan›n (sadece boyun
hareketiyle ulaflaca¤› kadar) yak›n›na bir adet yem
küpü b›rak›n. S›çanlar›n›z kat› yem tüketimine haz›r
hale gelene kadar, tüketilme s›kl›¤›na göre, jöle yem
uygulamas›na devam edebilirsiniz. Burada vurgulamak
isteriz ki bizim s›çanlar›m›z (ecnebi s›çanlar›n aksine)
yemlerin aromas› konusunda daha az seçici davranarak
yemin tüketilmesi konusunda fazla zorluk yaratmad›lar
ve oldukça k›sa sürede iyilefltiler.

Ek olarak, küp fleklinde kesilmifl küçük portakal
kabu¤u ve elma parçalar›n›n da hem fareler, hem de
s›çanlar taraf›ndan çok sevilerek tüketildi¤ine dair
gözlemimizi paylaflmak isteriz (Ama ne yaz›k ki meyve
fiyatlar› konusundaki püf noktas›n› bilmiyoruz !).
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Enerji

Protein

Karbonhidrat

Ya¤

Alfa-linoleik asit

Linoleik asit

Vitaminler

A

D

E

C

B1

B2

Niasin

Pantoteik asit

B6

folik asit

B12

HB**

NG***

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

66,24

55,56

121,8

2,5

21,96

24,46

11

6,77

17,77

1,36

21,96

23,32

18,08

0

18,08

233,44

0

233,44

0,64

4

9,52

0,08

0,083

0,163

0,096

0,13

0,23

1,12

1,44

2,56

0,48

0,38

0,86

0,096

0,11

0,206

0,011

16,8

16,81

60

1,2

1

0,08

228

50,4

0,67

280

231,6

511,6 0,3

0,06

0,04

0,06

0,05

0,58

0,15

0,57

0,003

0,126

0,0016

0,0016

0,023

0,0004

0,0006

0,0064

0,0022

0,0005

0,042

fleker
s›¤›r jelatini
fumarik asit
pancar kökü
k›rm›z›s›
kurkumin
çilek aromas›
sodyum sitrat

RE-Jell-o-Supplement
‹ÇER‹K

Malzeme kCal g mg g iu kj /ml yem

Jöle*
Biotin

K1

Kolin

‹nositol

Laktoz

Sakkaroz

Maltodekstrin

Mineraller

Potasyum

‹yot

Mangan

Klor

Kalsiyum

Sodyum

Fosfor

Demir

Bak›r

Çinko

Magnezyum

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

HB

NG

Toplam

0

3,3

3,3

0

1,38

1,38

0

2,12

2,12

0,11

1,92

0

2,52

2,52

0

5,52

5,52

0

2,76

2,76

0

103,2

103,2

0

11,64

11,64

0

3,84

3,84

0

74,4

74,4

56

79,8

135,8

19,2

31,8

51

480

64,8

544,8

1,76

0,95

2,71

0,032

0,067

0,1

0,224

0,67

0,89

7,36

7,2

14,56

110

110,08

2,4

1920

1922,4

0,28

4,81

0,006

0,014

0,007

0,008

0,003

0,005

0,26

0,03

0,01

0,19

0,34

0,13

1,36

0,01

0,0002

0,0022

0,036

* Jöle= Dr. Oetker®  Çilek Jölesi
** HB= Hero Baby® Mama
*** NG= Nestle Guigoz® Mama



Tedavinin ve özellikle de ilaçlar›n, hastaya kendi
hastal›¤›n›n tedavisi d›fl›nda baz› zararlar vermesi, hatta
hastan›n kulland›¤› ilaca ba¤l› olarak ölmesi gibi olaylar,
uzun y›llar normal bir olgu olarak kabul edilmifltir. Eski
ça¤lardan beri ilaçlar›n birer zehir oldu¤u ve hatta bunlar›n
oluflturdu¤u zararlar›n, bu ilaçlar›n etkilili¤inin bir göstergesi
olaca¤› gerçe¤i, genelde kabul gören bir ilke fleklinde
benimsenmifltir.

Gerçekten de ilaçlar beklenen etkileri (sa¤alt›msal,
koruyucu, tan› koyucu ve prognostik) için kullan›l›rlar. Ancak
genellikle do¤ru kullan›lmas›na karfl›n ilaçlar kaç›n›lmaz bir
flekilde baz› advers etkiler oluflturabilir. Bu advers etkiler
beklenen (olas›l›kla farmakodinamik ve farmakokinetik
özelliklerine ba¤l› olarak) veya beklenmeyen (genellikle
atipik enzimatik bir fenotiplik gösterme, konjenital veya
sonradan olan bir hastal›k vb. gibi kifliye özel nedenleri ile)
advers etkiler fleklinde olabilir. Birinciler genelde doza ba¤›ml›
olarak tedavi edilen toplulu¤un % 0,5 - 30' u aras›nda
görülürken, ikincilerin belli ve kifliye özel koflullarda ortaya
ç›kmas› nedeni ile çok daha ender oldu¤u bilinir. Bu durumda
hekimlerin ilaçlar› kullan›rken bireysel temelde her bir ilaç
için yarar / zarar iliflkisini dikkate almalar› uygun olacakt›r.

Nitekim geçmiflte bu konuya dikkat edilmedi¤i için
sonradan ciddi felaketler ile sonuçlanan ilaç uygulamalar›na
rastlanm›flt›r. Bunun en dramatik örne¤i talidomid
kullan›m›na ba¤l› olarak geliflen fokomeli felaketidir. Buna
benzer olaylar sürekli oluflagelmifltir. Son zamanlarda da
tüketimi esnas›nda olumsuzluklar› belirlenen baz› ilaçlar da
erken bir flekilde pazardan çekilmifllerdir. O halde ilac›n
uygun endikasyonda, uygun dozda ve uygun yafl grubu
hastada kullan›lmas›na karfl›n böyle olumsuzluklar
yaflan›yorsa, bunlar›n dikkatli bir flekilde izlenmesi,  bu
felaketlerin ortaya ç›kmas›n› önleyebilir mi? Bu sorunun
yan›t› aran›rken bu zararlar›n daha genifl hasta topluluklar›n›
etkilemesini önlemek ve ilaçlar›n yarar / zarar oran›n›n
belirlenerek her ilaç hakk›nda kesin bir yarg›ya varabilmek
düflüncesi, bir izleme sisteminin oluflturulmas› fikrini
do¤urmufl ve benimsenen bu düflünce sonras›nda
“Farmakovijilans” örgütü oluflturulmufltur.

Asl›nda ilaç uygulamas› s›ras›nda uyan›k / dikkatli olma
eylemini ifade eden bu kavram›n ortaya ç›kmas› kolay
olmam›flt›r.

Bilindi¤i gibi ilaçlar ancak uzun araflt›rmalar sonras›
güvenliliklerini kan›tlamas› ile ruhsat alabilirler. Fakat kabul
etmek gerekir ki, bu araflt›rmalar daha çok, ilaç aday›n›n
etkilili¤i üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Bu arada belirlenen
olumsuzluklar da kaç›n›lmaz bir flekilde
de¤erlendirilmektedir. Fakat bütün gayretlere karfl›n bu
araflt›rmalar s›ras›nda ilaçla yaflanan / yaflanabilecek
olumsuzluklar konusunda fazla bilgi elde etmek olas›
olmamaktad›r. Bunun nedenlerinin baflta gelenleri nispeten
k›s›tl› sürelerde yap›lan bu araflt›rmalarda araflt›r›lan hasta
say›s›n›n s›n›rl› kalmas› ve bir hayli d›fllama kriterine ba¤l›
olarak steril hasta gruplar›n›n kullan›lmas›d›r. Ruhsat al›p
pazara aç›lan ilac›n genifl halk kitlelerinde kullan›lmas›
sonras› ancak bu olumsuzluklar›n belirlenmesi olas›
olmaktad›r. Beklenen yan etkilerin görece oluflma s›kl›¤›na
ba¤l› olarak ilac›n gelifltirilmesi s›ras›nda önemli oranda
belirlenme olas›l›¤›na karfl›n, beklenmeyen advers etkilerin
görece ender görülme olas›l›¤› nedeni ile ancak genifl
topluluklarda kullan›lma sonras› belirlenebilmesi de do¤ald›r.

Yaflanan s›k›nt›lar, gelifltirilen gözlemler ve bunlar›n
sonuçlar›n›n bilimsel olarak irdelenmesi yan›nda artan
bilgiler, ilac›n pazara verildikten sonra da izlenmesinin
gereklili¤ini ve bunun güvenlilik aç›s›ndan getirece¤i
yararlar›n, ilac›n gelifltirilmesi s›ras›nda gösterilen
gayretlerden çok daha olumlu sonuçlar verece¤ini ortaya
koymufltur.

Gerçekten de klinik faz IV araflt›rmalar›, di¤er üç faz
çal›flmalar› s›ras›nda s›n›rl› say›daki ve seçilmifl hasta
popülasyonunda ortaya konamam›fl veya gözden kaçm›fl
ilaçla ilgili gerçek özelliklerin ve bilgilerin topland›¤› ve
toplanmas› gerekti¤i dönem olarak çok büyük önem
tafl›maktad›r.

Böyle olunca, pazara verilme sonras› düzenli bir izlemin
nas›l yap›labilece¤i tart›fl›lm›fl ve “farmakolvijilans” örgütü
bu düflüncelerin geliflmesi sonras› kurulmufltur.

‹laçlar›n arzu edilmeyen etkilerinden korunma ve bunlar›n
araflt›r›lmas› ile ilgilenen klinik farmakoloji alt birimi olarak
farmakovijilans, sadece ilaçlarla oluflan arzu edilmeyen
etkilerin neden - sonuç iliflkisini ortaya koymakla kalmay›p,
klinik, epidemiyolojik ve istatistiksel entegre bir
organizasyonla ilaçlara ba¤l› bu sorunlar›n olufl
mekanizmalar›n›n ayd›nlat›lmas›na, risk faktörlerinin
saptanmas›na veya öngörülmesine, korunmaya yönelik
önlemlerin al›nmas›na vb.'ne de önemli katk›lar sunmaktad›r.
O halde ilaç güvenlili¤inin izlemi "günlük klinik uygulamada
ilaçlar›n güvenlili¤i ile ilgili klinik verilerin toplanmas›, ilaç
uygulamas›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n takibi, sorumlu
nedenlerin saptanmas›, tan›nmas›, araflt›r›lmas›,
kaydedilmesi, duyurulmas› ve gerekli önlemlerin al›nmas›"
fleklinde tan›mlanmaktad›r.
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Tarihsel geliflim süreci çok eski y›llara kadar götürülmekle
birlikte, örgütlü bir kurulufl olarak “farmakovijilans” ›n ilk
olarak 1970' li y›llar›n ortalar›nda Fransa'da üniversite
hastanelerinde birbirinden ba¤›ms›z merkezler fleklinde
kuruldu¤unu görüyoruz. Böylece pazarlama sonras› uygun
bir denetimin nas›l yap›laca¤›n›n, hangi olumsuz etkilerin
ele al›naca¤›n›n ve riskli hasta gruplar›n›n nas›l
belirlenece¤inin ilk uygulamalar› ortaya ç›km›flt›r. Sonralar›
di¤er Avrupa ülkelerinde de oluflturulan bu sistem ulusal bir
merkez kanal› ile o ülkeye ait verileri toplayarak 1978 tarihinde
kuruluflu tamamlanan Uppsala' daki DSÖ “izlem merkezine”
aktarmakta ve karfl›l›kl› bilgi al›fl-verifli ile “Uppsala ‹zlem
Merkezi” ve ülkelerin ulusal merkezleri aras›nda iletiflim
sürdürülmektedir.

Ülkemizde de bu konuda 1986 y›l›nda gerçekleflen ilk
Farmakovijilans uygulamas› olan TADMER giriflimi pek baflar›l›
olamam›fl ve ülke çap›nda bir bilgi al›fl-verifli sistemi
oluflturulamay›nca bu sistemin 22 Mart 2005 tarihinde 25763
say›l› Resmi Gazete' de yay›nlanan “Befleri T›bbi Ürünlerin
Güvenlili¤inin ‹zlenmesi ve De¤erlendirilmesi Hakk›nda
Yönetmelik” adl› düzenleme ile Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde
yap›land›r›lan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ile
yeniden hayata geçirilmesi gerçeklefltirilmifltir.

Farmakovijilans uygulamalar› olarak tan›mlanan bu ilaç
güvenlili¤i izleminin 5 ana amac› vard›r:

- O güne kadar bu ilaç ile gözlenmemifl olas› advers etkileri
olabildi¤ince erken saptamak

- Bununla ilgili riski nicelendirmek

- Bu advers etkinin mekanizmas›n› di¤er bir deyiflle neden
- sonuç iliflkisini belirlemeye çal›flarak söz konusu ilaç ile
ilgili gerekiyorsa önlemleri almak

- Bu önlemleri yaflama geçirmek

- Bu önlemlerin sonuçlar›n› do¤rulamak

Böylece ayn› advers etkinin gelecekte de ortaya ç›kmas›n›
ve/veya masum bir ilac›n bofl yere suçlanmas›n› önleyerek,
sonuçta tüketici güvenlili¤inin sa¤lanmas› ve daha ak›lc› ve
yararl› bir tedavi yap›lmas› esas amaç olmaktad›r.

Söz konusu yönetmelik gere¤i sa¤l›k çal›flanlar›,
kendilerine hastalar› taraf›ndan iletilen ya da kendilerinin
uygulamalar› s›ras›nda bizzat karfl›laflt›klar› advers olaylar›
nihayetinde TÜFAM'a ulaflmas› koflulu ile farkl› kanallardan
(TÜFAM'a do¤rudan bildirim, ilgili ilaç flirketi farmakovijilans
birimine bildirim, hastane farmakovijilans irtibat noktas›na
bildirim gibi) “Advers Etki Bildirim Formu” ile iletme
yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. E¤itim ve araflt›rma hastaneleri
ile A1-Grubu özel hastanelerde oluflturulan farmakovijilans
irtibat noktalar› ile, bu hastanlerde çal›flan hekimler, difl
hekimleri, eczac›lar, ve hemflireler taraf›ndan, ilaçlar›n
gözlenen arzu edilmeyen etkileri ile ilgili olaylar›n verilerinin
toplanmas› ve ulusal merkez olarak TÜFAM'a iletilmesinin
daha kolay sa¤lanabilece¤i öngörülmüfltür.

TÜFAM bünyesinde de¤erlendirilen bu bilgilerin,
farmakovijilans konusunda ulusal veri taban›n› oluflturmas›
ve bunlar›n kurulan iletiflim a¤› ile “Uppsala ‹zlem Merkezi”

aras›nda karfl›l›kl› de¤erlendirilmesi mümkün olmufltur.

Klinik Farmakoloji'nin en önemli u¤rafl alanlar›ndan birisi
olan Farmakovijilans konusunda farmakologlara önemli
görevler düflmektedir:

- Farmakoloji çekirdek e¤itimine farmakovijilans
konusunun mutlaka dahil edilmesi ve farmakoloji lisans
e¤itimi s›ras›nda bütün sa¤l›k çal›flanlar›na konunun
öneminin anlat›lmas›.

- Konunun farmakoepidemiyolojik yöntemleri de içerecek
bir müfredatla mutlaka uzmanl›k program›na dahil edilmesi.

- Advers etkisiz ilaç olamayaca¤›n› peflinen kabul ederek,
bu konudaki bilgilerin çok önemli oldu¤unun  anlafl›lmas›
ve gözlenen, advers olay› düflündüren her türlü verinin
de¤erlendirilmek üzere TÜFAM'a iletilmesi ve sistemin
iflleyiflinin teflvik edilerek yayg›nlaflt›r›lmas›na gayret edilmesi.

- Konunun önemi ile ilgili bilgilendirme toplant›lar›n›n
yap›lmas›.

- Bu alanda anketler ve farmakoepidemiyolojik
araflt›rmalar yaparak TÜFAM'a yard›mc› olunmas›.

- Farmakovijilans yöntemlerinin gelifltirilmesine bilimsel
katk›da bulunulmas›.

- Beklenmeyen etkilerin mekanizmalar›n›n anlafl›lmas›
için bilgilerimizi gelifltirmek üzere araflt›rmalar›n  yap›lmas›.

Farmakovijilans›n ülke temelinde ve genel olarak insan
sa¤l›¤› üzerindeki önemini çok iyi kavram›fl ve bunun sonucu
bu örgüte gereken önemi vermifl ülkelerde bile, flu anda iki
önemli sorun tam olarak çözüme kavuflturulamam›flt›r:

- Kendili¤inden (spontan) bildirim:

Bugün için en önemli veri olarak belirlenen bu sistemin,
yönetmelik / yasa çerçevesinde mecbur tutulmas›na ra¤men,
farmakovijilans sisteminin ilk gelifltirildi¤i ülkelerde bile,
çok iyi yürüdü¤ü söylenemez. Ülkemizde de konu ile ilgili
yönetmeli¤in bu tür bildirimlerin sa¤l›k çal›flanlar› taraf›ndan
yap›lmas›n› mecbur tutmas›na karfl›n, sa¤l›k çal›flanlar›n›n
ço¤unlu¤unun daha yönetmeli¤in varl›¤›ndan bile yeterince
haberdar olmad›¤› söylenebilir. Burada farmakovijilans
irtibat noktas›n› oluflturan sa¤l›k personelinin konuyu
benimsemesi ve takip etmesi çok büyük önem tafl›maktad›r.

Ço¤u zaman bir advers etki bildirimin yap›lmas›n›n
hekimi/di¤er sa¤l›k çal›flan›n› sorumlu k›laca¤› gibi çok
yanl›fl bir düflüncenin, bu bildirimlerin istenen flekilde
yap›lmas›n› engelledi¤i kuvvetle tahmin edilmektedir. Oysa
ilaç prospektüsünde/hasta kullanma talimat›nda yaz›l› oldu¤u
flekilde kullan›lmas› koflulunda, hekime/di¤er sa¤l›k
çal›flan›na bu konuda endifle duyulan hiçbir sorumlulu¤un
gelmeyece¤i / düflmeyece¤i peflinen kabul edilmelidir.

Bu bilgilerin hekim ve hasta aç›s›ndan gizli kalaca¤› da
bilinmelidir. Gerçekten de kimlikler farmakovijilans sistemini
ilgilendirmemektedir. Bugün için hekimlerden ve ilaç ile
ilgili kesimlerden beklenen, karfl›lafl›lan bu de¤iflik durumlar›n
gönüllü olarak örgüte bildirilmesidir. S›kl›kla karfl›lafl›lan bir
yan etki herkes taraf›ndan belirlenebilir ve yeterli bilgi
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birikimi oluflabilir. Ancak ender oluflan veya özel koflullarda
meydana gelen bir advers etkinin bu merkezlere bildirilmeden
kiflilerin tekelinde kalmas›, saklanmas› bu çok de¤erli
bilgilerin da¤›lmas›na neden olacak ve bir sonuca gidilmesini
engelleyecektir. Di¤er taraftan bu münferit bilgilere bakarak,
gerekli araflt›rmalar yap›lmadan belli bir ilac›n suçlanmas›n›n
da do¤ru olmayaca¤› kabul edilmelidir.

- Suçlanabilirlik :

Gözlenen / bildirimi yap›lan advers olay›n, ilgili ilaç ile
ba¤lant›s›n›n ortaya konmas› olarak tan›mlanan bu konu
göründü¤ü kadar basit de¤ildir. Bu konuda birçok yöntem
gelifltirilmifltir. Ülkemiz için kabul edilmifl ve standardize
edilmifl bir algoritma bulunmamakla beraber bugün için
kullan›labilecek birçok yöntem vard›r. Bununla beraber
standart hale getirilmifl, ülkemize özel bir algoritman›n
oluflturulmas›, bu konunun e¤itiminde büyük kolayl›klar
sa¤layacakt›r ve TÜFAM'›n yükünü de azaltacakt›r.

Farmakoepidemiyoloji

Rusatland›r›lm›fl ilaçlar›n kullan›m›, etkilili¤i ve risklerini
olabildi¤ince gerçe¤e en uygun koflullarda incelemek üzere,
epidemiyoloji yöntemlerinin uyguland›¤› alan olan
farmakoepidemiyoloji bu sözü edilen basamaklar› incelemek
için s›kl›kla kullan›lan bir bilim dal›d›r.

Bütün bunlar›n d›fl›nda farmakoepidemiyolojik
çal›flmalar›n tasarlanmas›, planlanmas› ve uygulanmas› bu
konuda önemli bilgiler sa¤layacakt›r. Farmakoepidemiyoloji,
farmakovijilans›n kendili¤inden bildirim verilerini toplayarak
riskleri nicelendirme yan›nda kohortlar› inceleyerek veya
olgu kontrol gruplar›n› toplayarak veya baz› ülkelerde oldu¤u
gibi “reçete olay izleme sistemi“ ile güvenilir sonuçlara
ulaflabilir ve kan›ta dayal› kararlar›n al›nmas›na yard›mc›
olabilir. Bu konuda e¤itim alm›fl farmakologlar›n,
epidemiyologlar ile iflbirli¤ine giderek ve çok merkezli
araflt›rmalar› planlayarak bu tür çal›flmalara yönelmesi
asl›nda gerçeklefltirilmesi çok güç gibi görünen bu konuda,
birçok çal›flman›n k›sa zamanda yap›lmas›n› sa¤layabilir ve
bu uygulama ayr›ca konuya yabanc› olan bir çok farmakolo¤a
yeni araflt›rma olanaklar› sa¤lamas› aç›s›ndan çok da e¤itici
olabilir.

Sonuç

Asl›nda farmakovijilans ilaçlar için bir geliflimdir. ‹laçlar›n
beklenen ve beklenmeyen olumsuz etkilerinin araflt›r›lmas›,
risk faktörlerinin belirlenmesi ile mevcut ilaçlar›n daha
güvenli ve uyumlu kullan›lmas›n›n sa¤lanmas› yan›nda
ilaçlar›n daha iyi de¤erlendirilmesine (örne¤in yeni
endikasyonlar) de olanak sa¤layacakt›r.

Farmakovijilans'›n birincil amac› tüketicinin güvenli¤inin
sa¤lanmas›d›r. Ancak bu düflünce hastay› rahatlatacak veya
tedavi edecek bir ilac›n advers etkileri nedeniyle,
kullan›lmas›n›n engellenmesi demek olmamal›d›r. Burada
önemli olan yarar/zarar oran›n›n belirlenmesidir. Bugün için

ilaçlardan beklenen, en düflük zarar ile en yüksek etkililiktir.
Yani di¤er bir deyiflle, ilac›n hastal›¤› veya belirtilerini iyi
edici etkisi ile oluflturaca¤› advers etkiler aras›ndaki oran›n,
etkililik lehine belirgin derecede yüksek olmas›d›r.

Farmakovijilans' ›n ulusal toplum sa¤l›¤› için önemi
yads›namamakla birlikte, elde edilen bilgilerin tüm insanlar›n
sa¤l›¤› için karfl›l›kl› kullan›labilmesi konusunda geçmifl
dönemlerde kavram kargaflas› aç›s›ndan önemli sorunlar
yaflanm›flt›r. Bu sorunlar›n çözümü için Dünya Sa¤l›k
Örgütü''nün ve alt kurulufllar›n›n önemli gayretleri olmufl
ve bugün birçok konuda standartlar oluflturularak elde edilen
bilgilerin tüm insanl›k ad›na kullan›labilecek flekilde
de¤erlendirilebilmesi mümkün olmufltur. Konu ile ilgili
kavramlar daha önce say›n Prof. Dr. fiule OKTAY taraf›ndan
çok ayr›nt›l› ve gayet didaktik bir flekilde ele al›nd›¤›ndan
 ( Bkz. Kaynaklar ) burada bunlar›n yinelenmesine gerek
duyulmam›flt›r.

Toplum sa¤l›¤› ve bilinçli ilaç kullan›m› konusunda ilac›
üreten sanayi, ilac› öneren sa¤l›k personeli ve yard›mc›lar›
ile ilac› tüketen toplum için en sa¤l›kl› bilgileri toplayacak
ve de¤erlendirecek olan farmakovijilans örgütünün
geliflebilmesi ve etkili olabilmesi ancak hekim, eczac›, ilaç
endüstrisi ve devlet iflbirli¤i ile olas›d›r.

Tüm farmakolog arkadafllar›n konuya gereken ilgiyi
göstereceklerinden emin olarak özellikle ve öncelikle
hastanelerimizdeki farmakovijilans irtibat sorumlular›na
yard›mc› olacaklar›n› ve ayr›ca farmakovijilans›n geliflmesine
yard›mc› olacak araflt›rmalara da e¤ileceklerini umutla
varsayarak ve Trabzon'da Klinik Farmakoloji
Sempozyumu'nda iflleyece¤imiz bu konuda buluflmak üzere
sevgi ve sayg›lar›m›zla hepinize baflar›lar diliyoruz.
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Bu y›l dördüncüsünü gerçeklefltirdi¤imiz DAFT'›n ilk
toplant›s› 9 Kas›m 2006 tarihinde, havan›n güzel oldu¤u
bir sonbahar günü Gaziantep'te yap›ld›. Gaziantep
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›
ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Mehtap ÖZKUR “Obezite
ve genler'' konusunda bize de¤erli bilgiler verdi. Bu
arada sunum aralar›na s›k›flt›r›lm›fl özgün Gaziantep
yemeklerinin resimleri ifltahlar›m›z› kabartt› ve bu leziz
yemekleri görünce konsantre olmakta do¤rusu güçlük
çektik. Bundan dolay› toplant› sonras› gidilen yemekte
çeflit çeflit mezeler, kebaplar, tatl›lar afiyetle yenildi,
masadan flen kahkahalar yükseldi ve ilerleyen saatlerde
bir sonraki toplant›da görüflmek üzere vedalafl›ld›.

DAFT' ›n ikinci toplant›s› 22 Mart 2007 tarihinde
Adana'da iki sunumlu olarak gerçekleflti. ‹lk sunum,
toplant›m›za konuk ö¤retim üyesi olarak kat›lan Erciyes
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›'
ndan Prof. Dr. Ayd›n ERENMEM‹fiO⁄LU taraf›ndan “Klinik
ilaç araflt›rmalar›nda karfl›lafl›lan  güçlükler ve
çözüm önerileri” konusunda yap›ld›. Ö¤le aras›nda
verilen lahmacun ve lokma tatl›s›
ziyafetinden sonra “Avrupa
Birli¤i 6. Çerçeve Program›n›n
ard›ndan: STREP türü bir proje
örne¤i ile 7. Çerçeve
Program›na bak›fl” konulu ikinci
sunum Çukurova Üniversitesi T›p
Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dal›'ndan Prof. Dr. Cemil GÖÇMEN
taraf›ndan sunuldu. Me¤er bu
çerçeve program›na dahil olmak
ne kadar zormufl. Cemil hocam›z
gerçekten bu ifl için eme¤ini ve
yüre¤ini ortaya koymufl,
kendisini sonuna kadar
destekliyor ve bu k›vanc› bizlere
yaflatmas›n› yürekten diliyoruz.
Adana ekibi toplant› sonras› için

Seyhan nehrinde üç saatlik katamaran gezisi organize
etmiflti. Bu do¤al güzelli¤in içinde koyu sohbetler edildi,
yemekler yendi, içkiler içildi ve tabii ki Ergin Hoca'n›n
gitar› eflli¤inde hep birlikte flark›lar söylendi. O
mekandan ayr›lmak gerçekten zor oldu.

DAFT'›n bu sezondaki son toplant›s› ise 26.04.2007
tarihinde  Mersin'de yap›ld›. Buradaki  “Testosteron:
Genomik ve nongenomik etkileri” konulu ilk sunumu
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dal› ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. ‹smail ÜN verdi.
Ö¤leden sonra ise Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›ndan iki konu¤umuz vard›:
Prof. Dr. Hakan ZENG‹L “Kronobiyoloji ve Kronot›p”,
Doç. Dr. Canan ULUO⁄LU ise “Kronofarmakoloji”
konular›nda bize de¤erli bilgiler verdiler ve tecrübelerini
paylaflt›lar. Kendilerine buradan bir kez daha teflekkür
ediyoruz. Mersin'e gelip de bal›k yememek olmazd›
herhalde, bu yüzden misafirlerimize bal›k menülü bir
akflam yeme¤i sunduk. Yemek sonras› ise daha e¤lenceli
saatler bafllad›: Yrd. Doç. Dr. ‹smail Ün'ün liderli¤inde
horon tepildi (hem de müziksiz), Adana - Mersin grubu
aras›nda voleybol maç› yap›ld›, flark›lar-türküler
söylendi, kahve fallar›na bak›ld›... ve böylece DAFT' ›n
bir y›l›n› daha geride b›rakt›k. Gerek bilimsel, gerekse
sosyal aç›dan çok fleyler paylaflt›¤›m›z DAFT grubu olarak
gelecek y›l› flimdiden iple çekiyoruz.

Do¤u Akdeniz Farmakoloji
Toplulu¤unun (DAFT) 2006-2007
Toplant›lar›na K›sa Bir Bak›fl



GÜTF ile VSCR Aras›ndaki ‹flbirli¤i Nas›l Bafllad›?

2006 y›l›n›n Kas›m ay›nda Gazi Üniversitesi
Rektörlü¤ü ve Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Dekanl›¤›'n›n
da deste¤iyle, Gazi Üniversitesi ile VSCR aras›nda bir
ortakl›k anlaflmas› imzaland›. Ben de VSCR'nin E¤itim
Dan›flma Komisyonu (Educational Advisory Board)
üyeli¤ine seçildim. Bu komisyonun görevleri aras›nda
VSCR'nin e¤itimlerine e¤itici olarak kat›lmak, e¤itim
programlar›n› gözden geçirmek, e¤itim programlar›n›n
birbiriyle uyumunu sa¤lamak ve e¤itimler için yeni
konu bafll›klar› ve e¤iticiler önermek yer almaktad›r.

Kurumumuz ile VSCR aras›nda yap›lan anlaflmadan
en önemli beklentimiz  “Klinik Araflt›rmalar E¤itimi

Alan›nda” Avrupa'n›n en önde gelen kurulufllar›ndan
biri olan VSCR ile ortaklafla olarak Ankara'da Gazi
Üniversitesi T›p Fakültesi'nde planlad›¤›m›z e¤itimleri
gerçeklefltirebilmektir. Ülkemiz ve fakültemiz ad›na
gururluyuz çünkü bu konuda ilk ad›m› att›k ve 1-2 Ekim
2007 tarihlerinde fakültemizde “‹yi Klinik
Uygulamalar›'na Girifl Kursu - Introduction to Good
Clinical Practice”  kursunu gerçeklefltirece¤iz. Bu kursun
duyurusunu ve program›n ayr›nt›lar›n› afla¤›da
bulacaks›n›z.

Bu ‹flbirli¤i Süreci Ülkemize Neler Kazand›racak?

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi'nde düzenleyece¤imiz
bu kurs VSCR'nin resmi e¤itim program›n›n bir parças›
olarak kabul edilmifltir. Kursun en az y›lda bir kere
olmak üzere belirli aral›klarla tekrarlanmas› öngörül-
mektedir. Kursa e¤itici olarak VSCR'nin uluslar aras›
alanda ün ve deneyime sahip e¤iticileri ile Gazi
Üniversitesi T›p Fakültesi ve di¤er fakültelerin klinik
araflt›rmalar alan›nda yeterli deneyime sahibi hocalar›
kat›lacakt›r. Bu flekilde Avrupa Birli¤i direktifleri ve ICH-
GCP'nin yan›s›ra,  Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve
pratikte yaflanan sorunlar›n tart›fl›lmas› aç›s›ndan da
çok yararl› bir ortam oluflaca¤› kan›s›nday›m.

‹yi Klinik Uygulamalar› Kursu Nerede Yap›lacak
ve Kimler Kat›labilecek?

‹yi Klinik Uygulamalar›'na Girifl kursu ve önümüzdeki
dönemde belirli aral›klarla düzenlenecek olan di¤er
kurslar Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi'nde yap›lacakt›r.
Ankara d›fl›ndan gelecek kursiyerler için farkl› konaklama
seçenekleri sunulacakt›r. Kursa araflt›rmac›lar, etik kurul
üyeleri, ilaç sanayi çal›flanlar› ve araflt›rma hemflireleri
k›sacas› klinik araflt›rmalar alan›nda ilgi, bilgi ve
deneyimi olan herkes kat›labilecektir. ‹KU kursuna
toplam 30 adet kursiyer kat›lacakt›r. Kurs yabanc›
kat›l›mc›lara da aç›kt›r. Kurs dili ‹ngilizce olacak, Türk
e¤iticiler sunumlar›n› Türkçe olarak yapacakt›r.
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Doç. Dr. Zafer GÜNEY
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›
Viyana Klinik Araflt›rmalar Okulu E¤itim Dan›flma
Komisyonu Üyesi

‹yi Klinik Uygulamalar›
(‹KU)'na Girifl Kursu
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (GÜTF)
Viyana Klinik Araflt›rmalar Okulu
(VSCR) ‹flbirli¤i ile (1-2 Ekim 2007)

‹yi Klinik Uygulamalar›
(‹KU)'na Girifl Kursu
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (GÜTF)
Viyana Klinik Araflt›rmalar Okulu
(VSCR) ‹flbirli¤i ile (1-2 Ekim 2007)



‹yi Klinik Uygulamalar› D›fl›nda Hangi Konularda
Kurs Düzenlenecek?

Amac›m›z iyi klinik uygulamalar›, klinik araflt›rmalar,
biyoistatistik, kan›ta dayal› t›p ve t›bbi makale yaz›m›
gibi konularda VSCR ile ortaklafla e¤itimler vermek ve
ilk aflamada Türkiye'den çok say›da araflt›r›c›ya, etik
kurul üyesine ve ilaç firmas› çal›flan›na VSCR'nin
“Clinical Research Diploma” belgesini yurt d›fl›na
göre çok daha ekonomik koflullarda kazand›rabilmektir.
Bu sayede öncelikle Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi olmak
üzere tüm Türkiye'de nitelikli ve e¤itimli hekim say›s›n›
art›rmay› planl›yoruz çünkü Türkiye'nin klinik
araflt›rmalar konusundaki potansiyeline güveniyoruz.

Kursta E¤itici Olarak Kimler Yer Alacak?

E¤itimler uluslararas› alanda klinik araflt›rmalar›n
de¤iflik alanlar›nda isim yapm›fl olan ve VSCR'nin
sözleflmeli e¤itimcisi olan yabanc› e¤iticiler ve Gazi
Üniversitesi T›p Fakültesi ve Türkiye'nin alan›nda isim
yapm›fl ve önde gelen kiflileri taraf›ndan verilecektir.

Sertifika

Kursa kat›lanlar›n sertifika alma hakk›na sahip
olabilmesi için kursun tamam›na kat›lmas› ve kurs
sonundaki s›navda baflar›l› olmas› gerekmektedir.
E¤itim sonunda yap›lacak olan s›navda baflar›l›
olan kiflilere European Accreditation Council for
Continuing Medical Education (EACCME) taraf›ndan
onayl› sertifika verilecektir.

Kat›l›mc›lar afla¤›da koflullar› belirtilen üç sertifikadan
birini alacakt›r:  1. Kat›l›m Sertifikas› :  Kursun tümüne

kat›lan ancak s›navda 100 üzerinden en az 60 puan
alamayan kat›l›mc›lara verilecektir. 2. “Baflar›yla
Tamamlad›” Sertifikas› : Kursun tümüne kat›lan ancak
s›navda 100 üzerinden 60-84  puan alan kat›l›mc›lara
verilecektir. 3. “Üstün Baflar›” Sertifikas› :

Kursun tümüne kat›lan ancak s›navda 100 üzerinden
en az 85 puan alan kat›l›mc›lara verilecektir.

Kat›l›m Ücreti

Kurs kat›l›m ücreti 885 Euro (%18 KDV dahil)'dir.
Kat›l›m ücretine kurs materyali, ö¤len yemekleri,
çay kahve ikram› ve 1 Ekim 2007 günü verilecek
olan 1 adet akflam yeme¤i dahildir. Bu kursa kat›lanlar
yurt d›fl›nda ayn› konuda ve ayn› kalitede bir baflka
kursa kat›lmak istediklerinde ödemeleri gereken
miktardan çok daha düflük bir bedelle uluslararas›
alanda geçerlili¤i olan EACCME onayl› akredite bir
sertifika elde etme flans›na sahip olacakt›r.

Baflvuru:

Kurs baflvurusu www.vscr.at üzerinden yap›lacakt›r.
Baflvuru s›ras›nda bir form doldurulmakta, bir adet
digital foto¤raf ve özgeçmifl VSCR'ye yollanmaktad›r.
VSCR yap›lacak baflvurular aras›ndan 30 kifliyi
belirleyecektir. 30'dan fazla baflvuru olmas› halinde
baz› baflvurular›n ileriki kurslar için de geçerli olmas›
sa¤lanacakt›r. Kursun içeri¤i ve di¤er sorular›n›z›
zguney@gazi.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
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‹yi Klinik Uygulamalar› (‹KU)'na Girifl Kursu
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (GÜTF) Viyana Klinik Araflt›rmalar
Okulu (VSCR) ‹flbirli¤i ile (1-2 Ekim 2007)



2005-2006 Y›l› Novartis Farmakoloji Dal›
Araflt›rma Ödülleri

Birincilik Ödülü
Prof. Dr. Hakan Gürdal
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

Anabilim Dal›

Prof. Dr. Alp Can
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal›

Prof. Dr. Mehmet U¤ur
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Biyofizik Anabilim Dal›

Araflt›rma Konusu: Rat Torasik Aortas›nda Uzat›lm›fl   1-
adrenerjik Stimulasyonla Uyar›lm›fl Vazokontraktil
Yan›t›n Azalmas›nda Nitrik Oksit Sentaz›n Rolü.

‹kincilik Ödülü
Dr. Emre Hamurtekin
Prof. Dr. M. Sibel Gürün
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

Anabilim Dal›

Araflt›rma Konusu: Santral Olarak Uygulanan CDP-kolinin
Rat Akut A¤r› Modellerinde Antinosiseptif Etkileri:
Kolinerjik Sistemin ‹liflkisi.

Üçüncülük Ödülü
Doç. Dr. Metiner Tosun
Arfl. Gör. Yasemin Eraç
Arfl. Gör. Çi¤dem Selli
Uzm. Ecz. Nuri Karakaya
Ege Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›

Araflt›rma Konusu: Sarkoplazmik Endoplasmik Retikulum
Ca2+ ATPaz ‹nhibisyonu Rat Aortas›nda Endotelin A
Reseptör Antagonizmini Önler.

Üçüncülük Ödülü
Uzm.Dr. Çi¤dem Apayd›n Kaya
‹stanbul Alemda¤ AÇS/AP Merkezi

Dr. Aydan Ergün Özkaynakç›
Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dal›

Doç.Dr. M. Zafer Gören
Prof.Dr. Filiz Y›lmaz Onat
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

Anabilim Dal›

Araflt›rma Konusu: "Kindling" Uygulanm›fl Ratlarda
Baroreseptör Refleks De¤ifliklikleri.

2007 Y›l› Farmakoloji Dal› Araflt›rma Destekleri

Çal›flma-1
Prof. Dr. Kevser Erol
Yrd.Doç.Dr. Baflar S›rmagül
Doç. Dr. Fatma Sultan K›l›ç
Arfl.Gör.Dr. Semra Çelebi
Arfl.Gör.Dr. Ali Evrim Do¤an
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›

Araflt›rma Konusu: Bradikinin etkisinde inflamasyon ve
siklooksijenaz ürünlerinin katk›s›n›n izole s›çan mesane
ve aorta preparatlar›nda de¤erlendirilmesi

Çal›flma-2
Doç.Dr. Levent Kabasakal
Yrd.Doç.Dr. Kübra Elçio¤lu
Ecz. Nurhan Sönme
Doç.Dr. fiule Çetinel
Uzm.Dr. Özkan Köse
Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›

Araflt›rma Konusu: S›çanlarda oluflturulan adjuvant
artrit modelinde resveratrolün etkisinin incelenmesi.
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2005-2006 Y›l› Novartis Farmakoloji
Dal› Araflt›rma Ödülleri ve 2007 Y›l›
Farmakoloji Dal› Araflt›rma
Destekleri Sahiplerini Buldu

2005-2006 Y›l› Novartis Farmakoloji
Dal› Araflt›rma Ödülleri ve 2007 Y›l›
Farmakoloji Dal› Araflt›rma
Destekleri Sahiplerini Buldu
14 Nisan 2007 günü düzenlenen “Novartis T›p ve Eczac›l›k Günü” kapsam›nda gerçeklefltirilen törende
ödül alan ve araflt›rmalar› desteklenen Türk Farmakoloji Derne¤i üyelerimizi kutluyoruz.



Türk Farmakoloji Derne¤imizin kurucu
üyesi Prof. Dr. Firuz Baysal'› kaybettik
Derne¤imiz kurucu üyesi Prof. Dr. Firuz Baysal 3 Haziran 2007 gecesi

vefat etmifltir. Hocam›z›n cenazesi 5 Haziran 2007 sal› günü ‹zmir

Karfl›yaka Beflikçio¤lu Camii'nden son yolculu¤una u¤urlanm›flt›r.

Hocam›za Tanr›'dan rahmet, kederli ailesine baflsa¤l›¤› dileriz.

Türk Farmakoloji Derne¤i
Yönetim Kurulu
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Türk Farmakoloji Derne¤i
19. Ulusal Farmakoloji Kongresi
24-27 Ekim 2007 tarihlerinde Trabzon'da
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kongre
Merkezi'nde yap›lacakt›r.
Kongre için bildiri özeti kabulüne bafllanm›flt›r. Bildiriler kongre internet sitesi üzerinden 20
A¤ustos 2007 saat 18:00'e kadar gönderilecektir.

Kongre program›na ve kay›t için gerekli bilgilere www.tfd.org.tr veya kongre internet sitesi olan
www.farmakoloji2007.org üzerinden ulaflabilirsiniz.

Türk Farmakoloji Derne¤i
Yönetim Kurulu

DuyuruDuyuru
Ankara Üniversitesi, T›p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›; uzmanl›k-

doktora ö¤rencilerine verdi¤i dersleri ve araflt›rma olanaklar›n› ülke çap›nda kullan›ma sunmay›,
planlam›flt›r.

Bu nedenle; www.tfd.org.tr adresinde ilan edilen ve Ekim 2007-Haziran 2008 tarihleri aras›nda
yap›lacak olan; e¤itim ve araflt›rma program›n›, uzmanl›k-doktora ö¤rencilerine ve uzmanl›k-
doktora sonras› dönemdeki araflt›r›c›lara açm›flt›r.

Türk Farmakoloji Derne¤i
19. Ulusal Farmakoloji Kongresi
24-27 Ekim 2007 tarihlerinde Trabzon'da
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kongre
Merkezi'nde yap›lacakt›r.



Protein Mühendisli¤i Yaz Okulu

27 A¤ustos-1 Eylül 2007, Didim, Ayd›n

Bilgi için:

http://www.proteinengineering.ege.edu.tr

Moleküler Biyoloji Yöntemleri Uygulamal›

E¤itimi (TÜB‹TAK, MAM E¤itim Program›)

3-7 Eylül, 2007

Baflvuru için: Koray Bertan Balc›o¤lu

(koray.balc›o¤lu@mam.gov.tr)

‹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

8th International ISSX (International Society

for the Study of Xenobiotics) Meeting

9-12 Ekim 2007, Sendai, Japonya

Bilgi için: http://www.issx.org/Sendai/agenda.html

20th  European College of

Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress

13-17 Ekim 2007, Viyana, Avusturya

Bilgi için: http://www.ecnp.nl

Türk Fizyolojik Bilimler Derne¤i 33. Ulusal

Kongresi

15-19 Ekim 2007, Acapulco Resort Hotel / Girne,

K›br›s

Bilgi için: http://www.fizyoloji2007.org

3rd International Meeting on Medicinal and

Pharmaceutical Chemistry

16-21 Ekim 2007, WOW Kremlin Palace / Antalya

Bilgi için: http://www.immpc-3.org

Memeli Hücre Teknolojileri Uygulamal› E¤itimi

(TÜB‹TAK, MAM E¤itim Program›)

22-26 Ekim 2007

Baflvuru için: Doç. Dr. Selma Öztürk

(selma.ozturk@mam.gov.tr)

37th Annual Meeting of the Society for

Neuroscience

3-7 Kas›m 2007, San Diego, Kaliforniya, ABD

Bilgi için: http://www.sfn.org

Proteom Uygulamalar›na Girifl (TÜB‹TAK, MAM

E¤itim Program›)

3-7 Kas›m 2007

Baflvuru için: Dr. Yavuz Öztürk

(yavuz.ozturk@mam.gov.tr)

Bilimsel Toplant›lar
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Bilimsel Toplant›lar

(Duyurulmas›n› iste¤iniz ulusal ya da uluslararas› bilimsel bir aktivite varsa, lütfen bülten
yay›n komisyonuna bildiriniz)
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Yeni ÜyelerimizYeni Üyelerimiz

Prof. Dr. Emine BAYDAN
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Ab.D.

Arafl. Gör. Begüm YURDAKÖK
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Ab.D.

Ecz. Sibel ARSLAN
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›
‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü

Dr. fiebnem KOSDAK
Baflkent Üniversitesi
T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.

Dr. Selma YAZAR ÜREK
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Ab.D.

Dr. Nuray IMIL DUYURAN
Kazan Merkez Sa¤l›k Oca¤›




