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De¤erli Meslektafllar›m,

fiu an en yak›n etkinli¤imiz 24-27 Ekim 2007 tarihleri aras›nda yap›lacak olan 19. Ulusal kongremiz.
Baflta kongre genel sekreteri Sn. Prof. Dr. Ersin Yar›fl, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farmakoloji Anabilim
dal›ndaki tüm arkadafllar›m›z ve derne¤imizin kurumsal organizasyon flirketi SymCon olmak üzere, bilimsel
program› tamamlanm›fl olan kongremizde sizleri en iyi flekilde a¤›rlayabilmek için son haz›rl›klar›n›
yap›yorlar, ayr›nt›lar› gözden geçiriyorlar. fiu ana kadar kongreye kay›tlar›n› yapt›ramayan arkadafllar›m›z›n
bir an önce kay›tlar›n› yapt›rmalar›n› bekliyoruz. Kongrelerimiz, bilimsel bir flölen olmas›n›n ötesinde,
fazla say›da farmakolo¤un bir araya gelebildi¤i, mesleksel, sosyal etkileflimin en üst düzeyde yafland›¤›
ortamlar. Bu aç›dan kongrelere kat›l›mlar›n›z, bizlerin “ayn› dili” konuflan bir aile olmam›z› sa¤layacak
en önemli faktörlerden birisi.

Bültenin bu say›s›nda geçen aylarda kaybetti¤imiz iki de¤erli hocam›zla ilgili yaz›lar› bulacaks›n›z.
 Türk Farmakoloji Derne¤inin kurucu üyesi, Dicle Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.'n›n kurucusu, 3 Haziran 2007 tarihinde kaybetti¤imiz de¤erli hocam›z Sn. Prof. Dr. Firuz
Baysal hakk›nda ö¤rencisi Sn. Prof. Dr. Ergin fiingirik taraf›ndan; Atatürk   Üniversitesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.'n›n kurucusu, 28 Temmuz 2007 tarihinde kaybetti¤imiz de¤erli
hocam›z Sn. Prof. Dr. Hasan Gacar hakk›nda o¤lu ve meslektafl›m›z Sn. Prof. Dr. Nejat Gacar taraf›ndan
yaz›lan yaz›lar› bültenin iç sayfalar›nda bulacaks›n›z. Her iki de¤erli hocam›z›da rahmetle anarken, bugüne
kadar farmakolojiye yapt›klar› hizmetler için teflekkür ediyor, tüm farmakoloji ailesine, ailesine, dostlar›na
baflsa¤l›¤› diliyorum.

Bir yandan ebediyata intikal eden hocalar›m›z için üzülürken, bir yandan da emekli olan hocalar›m›zdn
ayr›lman›n hüznünü yafl›yoruz. Sn. Prof. Dr. Arda Bökesoy 28 Mart 2007 tarihinde, Sn. Prof. Dr. Osman
Özdemir 6 Nisan 2007 tarihinde,  Sn. Prof. Dr. Meral Keyer Uysal  15 May›s 2007 tarihinde emekli olmufltur.
De¤erli hocalam›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.

Ülkemizde, aç›k olarak hedef olarak gösterilmese de, bilimsel yay›n say›s›n›n art›r›lmas›na yönelik
gayretlerin amac›na ulaflt›¤›n›, son y›llarda bilimsel yay›n say›m›z›n h›zla artt›¤›n› ve birçok ülkenin önüne
geçti¤ini görmekteyiz. Üniversitelerde bilimsel araflt›rma için gerekli kurumsal alt yap›y› kurmadan,
sistemik bilimsel araflt›rmalar›n sonucu olan bilimsel yay›nlar› “amaç” olarak gündeme tafl›mak, kaç›n›lmaz
olarak, etik sorunlar› gündeme getirmifltir. Bilimsel bir soruya yan›t aramadan, kaliteyi gözönüne almadan,
sadece yay›n say›s›n› art›rmaya yönelik yaklafl›mlar›n bu sonucu do¤urmas›, “eflyan›n tabiat›” gere¤idir.
Sadece akademik ünvanlar elde etmeye yönelik bu yaklafl›mlar bilimin, ülkenin, insanl›¤›n refah›n›
art›rmaya yönelik amaçlar›n› gözard› etmesinin ötesinde, yak›n zamanlarda dünyan›n sayg›n bilim
dergilerinden biri olan “Nature” de yay›nlanan ve Türkiye  kaynakl› yay›n eti¤ine ayk›r› davran›fllar›n
bildirilmesiyle, ülkenin bilimsel sayg›nl›¤›na  gölge düflürecek bir duruma gelmifltir. Araflt›rma ve yay›n
eti¤iyle ilgili bu olumsuzluklar› gözönüne alan dernek yönetim kurulu, proaktif bir yaklafl›m izleyerek
dernek üyelerini ve tüm farmakologlar› bu konuda bilgilendirici bir etik kod” haz›rlam›fl ve görüfllerinize
sunmufltur. Üyelerimizden metinle ilgili görüfller gelmifltir. 31 Ekim 2007 tarihine kadar metinle ilgili
görüfllerinizi, elefltirilerinizi bekliyoruz. Sizlerin görüflleri alt›nda metine son flekli verilecek ve genel
kurulumuzda genel kurul üyelerinin oylar›yla derne¤in resmi metni haline dönüflecektir. Bu husus kongrede
de, “Farmakolojide kaliteyi art›rmak” bafll›kl› panelde ayr›nt›lar›yla tart›fl›lacakt›r.

24-27 Ekim 2007 tarihlerinde Trabzon'da yap›lacak 19. Ulusal kongremizde buluflmak üzere
çal›flmalar›n›zda baflar›lar diler,  sayg›lar›m›, sevgilerimi sunar›m.
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Prof. Dr. Emine Demirel Y›lmaz
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›

Doçent Olmak Ya Da OlmamakDoçent Olmak Ya Da Olmamak

Hepimizin çok iyi bildi¤i gibi, akademik yaflam›n belki
de en s›k›nt›l› aflamas› doçentlik s›nav›d›r. O güne kadar
yap›lan bilimsel çal›flmalar›n sorgulanmas› ve ard›ndan,
o alanla ilgili temel bilgi-beceri yeterlili¤inin s›nanmas›,
epeyce zor süreçlerdir. Masal diliyle “k›rk kat›r m›, k›rk
sat›r m›?” diye, ifade edebiliriz durumu. Gerçi s›nav›n ad›
bile insana (hem girene hem yapana) s›k›nt› verir ama, bu
s›k›nt›y› çok yo¤un çekmesek, iyi olur bence.

Asl›nda gerçek s›k›nt›, her s›nav›n bir miktar hata
içerdi¤i fikrinden kaynaklanmaktad›r. S›nav hatalar›n› en
aza indirgemek için, s›nav›n “geçerlili¤inin”,
“güvenilirli¤inin” ve “kullan›fll›l›¤›n›n” yüksek olmas›
gerekir. Ölçme-de¤erlendirme uzmanlar› taraf›ndan, bu
özellikler aç›s›ndan, ülkemizdeki “doçentlik s›navlar›n›n
de¤erlendirilmesi”, uygun olacakt›r.

Öte yandan, “insan faktörü” iflin içine girdi¤inde,
durumun daha karmafl›k hal ald›¤› da, herkesce bilinen
bir fleydir. Doçentlik s›navlar›nda görevlendirilen ö¤retim
üyelerinin, “dosyay› nas›l de¤erlendirecekleri” ve “sözlü
s›nav›n nas›l yap›laca¤›”, kabaca bellidir. Ancak farklar,
yaz›l› olmayan ve henüz ortak kabul metni haline gelmemifl
bireysel ayr›nt›larda, ortaya ç›kmaktad›r. Asl›nda “ayr›nt›”
dedi¤imiz, bir fleyi de¤erlendirirken izledi¤imiz “kiflisel
yol haritalar›m›z”d›r ve iflin özünü saklamaktad›r. Bu “öz”,
evrensel de¤erlerle uyumlu oldu¤unu düflündü¤ümüz,
“kiflisel de¤er yarg›lar›m›z”› içermektedir. “Kiflisel de¤er
yarg›lar›”n›n, bireysel farkl›l›klar gösterece¤i aç›kt›r. Bu
nedenle, doçentlik s›nav› sonras›, ortal›k toz-duman
olmakta, epeyce dedikodu dilden dile dolaflmaktad›r.

Doçentlik s›navlar›n›n ilk aflamas› olan “dosya
incelenmesi” aflamas›, s›navda görevlendirilen ö¤retim
üyesi için, en zahmetli bölümdür. Damb›l niyetine
kullanabilece¤imiz, 3-5 dosyan›n incelenmesi, epeyce
zaman ve enerji alan bir ifltir. ‹ncelemeler s›ras›nda, en
baflta YÖK'nun arad›¤› koflullar ve Türk Farmakoloji
Derne¤i'nin “En Az Gereksinimleri” dikkate al›nmaktad›r.
Bunlar›n ötesinde; yay›nlar›n içeri¤i, birbirleriyle
ba¤lant›lar›,  aday›n yazar s›ralamas›ndaki yeri,
yay›nland›¤› dergilerin “impact” faktörleri, yay›nlar›n
ald›¤› at›flar,  çal›flmalar›n yurt içinde veya yurt d›fl›nda
yap›lm›fl olmas›, tamamlad›klar› projelerle ilgisi;  ayr›ca
de¤erlendirilmektedir. Ek olarak, geliflen ve ilerleyen
koflullar nedeniyle, zaman içinde nitelik ve nicelik olarak
daha “iyi” doçentlik dosyalar›n›n incelemeye sunulmas›
(“ustas›n› geçme”), arzu edilen ve beklenen bir durumdur.

Son zamanlarda karfl›m›za ç›kan baflka bir durum da
yay›nlardaki “etik sorunlar”d›r. YÖK'nun web sitesinde
(www.yok.gov.tr/uak) “ET‹⁄E AYKIRI DAVRANIfiLAR” bafll›¤›
alt›nda ve Türk Farmakoloji Derne¤i'nin Aral›k 2007 Genel
Kurul'unda oylamaya sunulacak “ET‹K ‹LKELER”
(www.tfd.org.tr -TFD Bülteni, 93:10-13, 2007) metninde;
yay›nlarda rastlanabilecek “etik sorunlar” çok iyi
tan›mlanmaktad›r. “Etik sorunlar”› olan doçentlik
dosyalar›na onay verilmemesi gerekir. Bu nedenle,
dosyalarda bulunan makalelerin içeri¤inin, verilerinin tek
tek incelenmesi, s›navda görev alan ö¤retim üyesinin en
önemli görevidir. Bu zahmetli ifli, gelece¤imizi karanl›k
noktalardan kurtarmak için, yapmak zorunday›z.

Sözlü s›nav ise, s›nava girenin en çok s›k›nt› çekti¤i
aflamad›r. Çünkü, sözlü s›navda ö¤retim üyeleri, konuyla
ilgili her türlü soruyu sormakta serbesttir. Benim düflüncem,
farmakoloji gibi “derya deniz” bir alanda, ö¤retim üyesi
olsun ya da olmas›n, herkesin herkesi bu s›navda
çakt›rabilece¤idir. Dolay›s›yla, s›navda nelerin
sorulabilece¤i ya da sorulamayaca¤› konusunda, “bir fikir
birli¤i” olsa iyi olur, kanaatindeyim.

Sözlü s›nav için, benim gönlümden geçen en can al›c›
nokta; aday›n geçmiflte yapt›¤› ve gelecekte yapmak
istedi¤i bilimsel çal›flmalar›n neler oldu¤unun;
sorgulanmas›d›r (“murad›n ne?”). Baflka bir önemli konu
ise, bir farmakoloji hocas›nda olmazsa-olmaz diye
düflündü¤üm, “temel farmakolojik kavramlar›n; ifl ve
ifllemlerin” mutlaka adayda incelenmesi ve
de¤erlendirilmesidir (“temelin sa¤lam m›?”). Bunlar›n
d›fl›nda, aday›n bilimsel çal›flmalar›n› yapt›¤› kendi ilgi
alan›nda, derinlemesine bilgi yeterlili¤inin bulunmas› da;
beklentilerim aras›nda yer almaktad›r (“ilgi alan›nda derin
misin?”). Ayr›ca, s›nav halidir, her an yüzen ya da uçan
bir “serseri may›n” insana çarpabilir. Bunun için, adaylara
önerebilece¤im, alan›m›z›n “en ince” kitab›ndaki konular›,
soruldu¤unda üzerinde 3-5 dakika konuflacak kadar,
çal›flmalar›d›r.

Kuflkusuz bunlar benim “kiflisel de¤er yarg›lar›m”d›r.
Farmakoloji ailesinde; bunlara kat›lan, kat›lmayan, ek
de¤erleri olan; bir çok ö¤retim üyesi olacakt›r. Bu fikirlerin
toplanmas› ve ana noktalar› içeren bir “de¤erlendirme yol
haritas›” ç›kar›lmas›; gelecekte hem aday›n hem jürinin
s›k›nt›s›n› azaltacakt›r.

Tüm bunlar›n ötesinde, “doçent olmak” önemlidir ama,
“insan olmak” çok çok daha önemlidir. Asl›nda, gerçek
s›nav yaflam›n içindedir. Var›lacak son noktada, yap›lan
de¤erlendirmede; “mazisi temiz olmak”, “do¤ru-dürüst
k›r›p-dökmeden ifl görmek”, “hatal› sollamamak”, “hak
yememek”; belirleyici olacakt›r.



Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ, Prof. Dr. fiule GÖK
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›

Ak›lc› ‹laç Kullan›m› Staj›n›n Bir Y›l
Sonras›nda Geri Bildirim Anketinin
Sonuçlar› Nas›l?
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Ülkemizin bir çok fakültesinde T›p E¤itiminin bir
parças› olarak “Ak›lc› ‹laç Kullan›m›” e¤itimi biz
farmakologlar taraf›ndan ö¤rencilere verilmektedir. Bu
interaktif e¤itim modeli, uygulama zaman› ve flekli
bak›m›ndan fakülteler aras›ndaki baz› farkl›l›klara
ra¤men ö¤renciler taraf›ndan büyük oranda be¤eni
kazanm›flt›r. Staj sonunda al›nan yaz›l› “geri bildirimler”
bunun göstergesidir. Bu durum, farmakoloji anabilim
dallar›n›n fakülte içindeki prestijini art›rd›¤› gibi, di¤er
branfllar› da benzer uygulamalara yöneltmede özendirici
olmaktad›r.

Ancak, fakültemizdeki farmakoterapi staj›n›n bir
hafta gibi k›sa bir sürede gerçekleflmesi ve 1-2 hastal›kla
s›n›rl› kalmas› ö¤rencilerin ço¤u taraf›ndan yetersiz
bulunmaktad›r. Bu iste¤in gerek t›p e¤itimindeki ders
programlar›n›n yo¤unlu¤u gerekse staj›n bizlere
getirdi¤i ifl yükü nedeniyle pek çok yerde yerine
getirilemedi¤ini düflünmekteyiz.

Staj sonunda s›ca¤› s›ca¤›na al›nan geri bildirimler
bizde oldu¤u gibi pek çok fakültede de “çok olumlu”
olmaktad›r. Ancak bu olumlu sonuçlarda, staj›n
ö¤renciler için çok yeni kavram ve uygulamalar›
içermesi, ö¤retim üyelerinin hevesli olmas›, ekip
çal›flmas›n›n yaratt›¤› keyif gibi etkenlerinde rolü
büyüktür. Bu bizim için yeterli midir? “Ak›lc› ‹laç
Kullan›m›” e¤itiminin as›l amac› hekimlerde tutum ve
davran›fl de¤iflikli¤i yaratmak oldu¤una göre, daha
uzun vadede amac›m›za ne derece ulaflabildi¤imizi test
etmemiz gerekir. Buradan hareketle, Fakültemiz 5. s›n›f›n
sonunda 1 hafta süreyle uygulad›¤›m›z staj›n, 1 y›l sonraki
etkilerini görmek için afla¤›daki anketi düzenledik.
Fakültemiz 2007 y›l› Haziran ay›nda mezun olan 37
ö¤renci taraf›ndan yan›tlanan bu anketin içeri¤ini ve

sonuçlar›n› sizlerle paylaflarak, deneyim ve
katk›lar›n›zdan yararlanmay› ve “Ak›lc› ‹laç Kullan›m›”
e¤itiminin etkilerini ortaya koymada bir standarta
ulaflmay› hedefledik.

Anket sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, ö¤rencilerde
e¤itimden bir y›l sonras›nda, orta derecede de olsa
tutum de¤iflikli¤i oldu¤u görülmektedir. Buna göre,
stajdan önce ilaç maliyetleri hakk›nda hiçbir fikir sahibi
olmad›klar›n› ifade ederlerken, geçen sürede ilaç
maliyetlerine k›smen de olsa bakmalar› ve Türkiye ‹laç
K›lavuzunu önemli oranda kullan›yor olmalar›
sevindiricidir. Yine ö¤rencilerin önemli bir ço¤unlu¤u,
edindikleri bilgileri gelecekte uygulama konusunda
umutlu olduklar›n› ve aktif hekimlik yaflant›lar›nda da
benzer e¤itimleri almak istediklerini belirtmifllerdir.
Ö¤rendikleri yöntemlerin kendilerine örnek olan hekimler
taraf›ndan büyük oranda uygulanmad›¤›n›
gözlemlemelerine ra¤men, ülkemizde k›smen de olsa
uygulanabilir oldu¤unu belirtmifllerdir. Anketten elde
edilen en olumsuz sonuç ise, ö¤rencilerin yaklafl›k
1/3'nün hiçbir hastal›k için K-ilaç listesi
oluflturmad›klar›n›, geri kalan›n ise ancak birkaç hastal›k
için bu yöntemi uygulad›klar›n› belirtmifl olmalar›d›r.

Bu sonuçlar “Ak›lc› ‹laç Kullan›m›” e¤itiminin uzun
vadedeki etkilerini iyilefltirmek için daha fazla ne
yapabiliriz sorusunu gündeme getirmektedir. Bu
nedenle, staj sonunda ve uzun vadede al›nacak geri
bildirimlerin standardize edilmesi önemlidir. Bu hem
bizim eksiklerimizi gidermemizde; hem de ülke
genelinde önemli bir veri bankas› oluflturarak baz› karar
organlar› (Sa¤l›k Bakanl›¤›, Fakülte Yönetimleri gibi)
üzerinde yapt›r›m gücümüzün artmas›nda yard›mc›
olacakt›r. Benzer anketlerin gelifltirilip sonuçlar›n›
tart›flabilece¤imiz bir toplant›da görüflmek dileklerimizle
sevgi ve sayg›lar›m›z› sunar›z.

Ak›lc› ‹laç Kullan›m› Staj›n›n Bir Y›l
Sonras›nda Geri Bildirim Anketinin
Sonuçlar› Nas›l?



1. Hasta ile karfl›laflt›¤›n›zda ya da ö¤retim üyelerimiz

ya da asistanlarla birlikte hasta de¤erlendirirken

stajda ö¤rendi¤iniz yöntemleri kulland›n›z ya da

tart›flt›n›z m›?

2. Bu stajdan ö¤rendikleriniz hasta ya da hasta

yak›nlar›yla daha iyi diyalog kurabilmenizi sa¤lad›

m›?

3. Staj sonundan flu ana kadar ilaçlar›n kullan›m

maliyetlerini de¤erlendirdi¤iniz oldu mu?

4. Staj sonundan flu ana kadar Türkiye ‹laç

K›lavuzunu (T‹K) kullanma oran›n›z nedir?

5. Baflka bir hastal›k için K-ilaç listesi oluflturdunuz

mu?

6. Staj sonundan flu ana kadar olan gözlemlerinizde

stajda ö¤rendi¤iniz yöntemlerin hekimler taraf›ndan

ne oranda uyguland›¤›n› düflünüyorsunuz?

7. Bundan sonraki hekimlik yaflant›n›zda stajda

ö¤rendi¤iniz yöntemleri ne oranda

uygulayabilece¤inizi düflünüyorsunuz?

8. Stajda ö¤rendi¤iniz yöntemlerin ülkemizde

uygulanabilirli¤i konusunda ne düflünüyorsunuz?

9. Benzer bir uygulamaya aktif hekimlik yaflant›n›zda

tekrar kat›lmak ister misiniz?

5

Ak›lc› ‹laç Kullan›m› Staj›n›n Bir Y›l Sonras›nda Geri Bildirim
Anketinin Sonuçlar› Nas›l?
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Yorum ve katk›lar›n›z› bülten arac›l›¤›yla ya da direkt olarak bizlerle paylaflman›z› bekliyoruz.

E-mail: ercumentolmez@hotmail.com, sulegok@yahoo.com

De¤erlendirme skalas›:

0: Hiç 1: Nadiren (çok az) 2: Orta derecede 3: Oldukça fazla (S›k s›k)



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

‹laç Teknoloji Platformu

6

TÜB‹TAK taraf›ndan “Ülkemizin teknoloji ve yenili¤e
dayal› rekabet gücünün art›r›lmas› için etkin bir ulusal
yenilik stratejisinin belirlenmesine ve bu çerçevede
flekillenecek bir eylem plan›n›n uygulanmas›na
gereksinim duyulmas›” üzerine, bilim, teknoloji ve
yenilik politikalar› alan›nda ulusal düzeyde karar organ›
olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK)
karar›yla teknoloji platformlar› kurulmas› planlanm›flt›r.
‹lk aflamada Ocak 2007'de Elektrik ve Elektronik, Tekstil,
Denizcilik ve Deniz Teknolojileri, Otomotiv ve Metal
sektöründe olmak üzere befl Teknoloji Platformunun
kurulufl çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.  7 Mart 2007 tarihinde
gerçeklefltirilen BTYK toplant›s›nda Enerji, Tar›m ve ‹laç
sektörleri için Teknoloji Platformu kurulufl çal›flmalar›n›n
bafllat›lmas› karar› üzerine, 6 Temmuz 2007 tarihinde
bu çal›flman›n ilk aflamas› olarak Teknoloji Platformlar›
Aç›l›fl Toplant›s› yap›lm›flt›r. Bu toplant›da al›nan karar
gere¤i 1 A¤ustos 2007 tarihinde ‹laç Teknoloji Platformu
Oluflturma Çal›fltay› gerçeklefltirilmifltir.

1 A¤ustos 2007 tarihinde yap›lan toplant›ya Türk
Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu üyeleri, Prof. Dr.
Mehmet Melli ve Prof. Dr. Ersin Yar›fl Türk Tabipleri Birli¤i
ad›na kat›lm›fllard›r. TÜB‹TAK taraf›ndan tutulan listeye
göre bu toplant›ya 56 kifli kat›lm›flt›r. Toplant›ya davetler
TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lm›flt›r ve kaç kiflinin davet
edildi¤i taraf›m›zca bilinmemektedir.  Toplant›ya kat›lan
56 kifliden 32'si, ilaç sanayini temsilen kat›lm›fllard›r.
Geriye kalan 24 kifli, kamuyu, üniversiteyi ve sivil toplum
kurulufllar›n› temsilen toplant›ya kat›lm›fllard›r.

Bu toplant›da “Ulusal Teknoloji Platformlar› Giriflimi”
 ve “TÜB‹TAK Bilimsel ve Teknolojik ‹flbirli¤i A¤lar› ve
Platformlar› Kurma Giriflimi Projeleri Destekleme Program›
(‹fiBAP)” konusunda ayd›nlat›c› konuflmalar yap›lm›flt›r.
Daha sonra Platform Eflgüdüm Kurulu (PEK) hakk›nda
Bilgilendirme yap›lm›fl  ve PEK adaylar› belirlenerek
yap›lan seçimle PEK oluflturulmufltur. Afla¤›daki tabloda
PEK üyelerinin isimleri ve temsil ettikleri kurum
bulunmaktad›r. TÜB‹TAK'›n önerisi ve di¤er
platformlarda yap›lan uygulamaya paralel olarak PEK
üyelerinin 7'si ilaç sanayinden, 2'si sivil toplum

kurulufllar›ndan ve 2'si de üniversite ö¤retim üyeleri
aras›ndan seçilmifltir. PEK üyeleri aras›nda yap›lan
seçimde ise, PEK baflkanl›¤›na Prof. Dr. M. Fethi fiahin
seçilmifltir.

Buraya kadar olan sat›rlarda, ‹laç Teknoloji Platformu
ile ilgili teknik bilgi verilmifltir. Bu platformun ifllevine
gelince; “sektörün güncel sorunlar›n› ve vizyonunu
belirleyerek stratejik araflt›rma gündeminin saptanmas›
ve somut uygulama önerileri, ihtiyaç duyulan proje
konular›n›n ortaya konulmas›d›r”. Bu tariften
anlafl›laca¤› üzere, platformun görevi do¤rudan
araflt›rma projesi üretmek de¤il, aralar›ndaki farkl›l›klar›
bir yana b›rak›p, ilaç sektörünü ortak bir paydada bir
araya getirip güçlerini birlefltirerek tüm sektörü
ilgilendiren sorunlar› ve vizyonu belirleyerek stratejik
araflt›rma gündeminin saptanmas›d›r. Konunun daha
iyi anlafl›lmas› için bir örnek vermek gerekirse;  ilaç
platformu eflgüdüm kurulu nanoteknolojinin ilaç
sektöründe uygulanmas›n› öncelikli bir alan olarak
kabul ederse, bu konuda gerek yurt içinden ve gerekse
yurt d›fl›ndan ilgili bilim adamlar›na konferanslar
verdirerek sektörü ayd›nlatacak, nanoteknolojinin ilaç
sanayinde uygulanabilirli¤iyle ilgili çal›flmalar yapacak,
buna karfl›n bu konuda proje verip çal›flma
yapmayacakt›r.

PEK'in ifllevlerini nas›l yürütece¤i konusuna gelince;
 bafllang›ç aflamas›nda PEK toplant›lar› TÜB‹TAK toplant›
salonlar›nda ve yine TÜB‹TAK'›n sa¤lad›¤› teknik destekle
yap›labilecektir. Bu kapsamda ilaç teknoloji
platformunun ilk PEK toplant›s›, daha önceden
kararlaflt›r›ld›¤› üzere 14 Eylül 2007 tarihinde TÜB‹TAK
salonlar›nda yap›lm›flt›r. Bunun ötesinde TÜB‹TAK, daha
önce bahsedilen ‹fiBAP projeleri arac›l›¤›yla PEK'e, ofis,
sekreterya hizmetleri, konferanslar vermek üzere bilim
adamlar›n›n davet edilmesi, sempozyumlar yapmak
üzere destek sa¤lamaktad›r. Bu projeler en fazla 3 y›l
süreli olmakta ve TÜB‹TAK y›ll›k en fazla 250.000 YTL
destek sa¤lamaktad›r.  Bu deste¤in bir koflulu, en az
TÜB‹TAK'›n sa¤lad›¤› destek kadar deste¤in sektörden
sa¤lanmas›d›r. ‹laç platformu PEK'i taraf›ndan verilecek
3 y›ll›k ‹fiBAP projesine TÜB‹TAK toplam olarak maksimum
750.000 YTL destek sa¤larken, sektörde en az 750.000
YTL (daha fazla olabilir) destek sa¤lamak zorundad›r.

Verilen bilgilerden de anlafl›laca¤› üzere, genel

‹laç Teknoloji Platformu
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olarak teknoloji platformlar›n›n, özel olarak ilaç teknoloji
platformunun yaflama geçmesinde TÜB‹TAK “bafllat›c›,
kolaylaflt›r›c›” bir rol oynayacak ve olay›n gerçek
sahipleri olarak, ilaç sektörünün ve belli ölçüde sivil
toplum örgütlerinin ve akademinin, deyim yerindeyse,
tafl›n alt›na ellerini sokmas›n› sa¤layacakt›r. TÜB‹TAK'›n

bu olaydaki yaklafl›m› do¤ru ve gerçekçidir. Kan›mca
bundan sonra yap›lmas› gereken ilaç sektörünün olaya
dar çerçevede de¤il,  genifl bir vizyonla yaklaflmas› ve
özellikleri, iç dinamikleri ne olursa olsun tüm sektörün
üzerinde fikir birli¤ine varaca¤› asgari müfltereklerde
birleflerek azami fayda sa¤lamak olmal›d›r.



Prof. Dr. Ergin fi‹NG‹R‹K
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi  Farmakoloji
Anabilim Dal› Baflkan›

Hocam Prof. Dr. Firuz Baysal
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‹ki ayr›l›k yaflad›m sizinle. Biri Çukurova'dan
Manisa'ya gitti¤iniz 1997, di¤eri ise vefat etti¤iniz 2007
y›l›. ‹ki ayr›l›ktan hangisinde daha fazla üzüldüm,
eksikli¤inizi hissettim diye kendime sordu¤umda, sanki
bizleri burada b›rak›p gitti¤iniz birinci ayr›l›fl›n›z demek
geliyor içimden. Karfl›l›kl› yo¤un duygularla ayr›ld›k
birbirimizden. Siz gittikten sonra art›k sitemliydim,
belki de dar›lm›flt›m gittiniz diye. Telefonlaflmad›k bir
süre. Sizden sonra, y›llarca her gün saat 12' de yeme¤e
ça¤›ran sesinizi yitirmifl olmama ra¤men, ayn› saatte
yeniden duyar gibiydim. Ba¤›ml›l›k ötesi bir fley olsa
gerek.

Ya ikinci ayr›l›k … Hiç beklemedi¤im bir zamanda
ölümsüzlefltirmifl oldu¤um insan›n ölümlü oldu¤unun
haberini almam›n ruhumda yaratt›klar›. Çukurova
Farmakoloji'nin kuruluflunda eme¤i olan hocam›
yitirmenin getirdi¤i, etkisi çok uzun sürecek  ve yaflam›
yeniden sorgulamama neden olacak bir psikolojik
duruma düflen ben, her fleyi yeniden gözden geçirmeye
bafllad›m.

T›p Fakültesinin henüz kurulufl y›llar›. Hocam Firuz
Baysal, Diyarbak›r Farmakoloji'yi kurduktan sonra iflte
bu y›llarda (1976) Çukurova Farmakoloji'yi kurmak için
Adana'ya gelir. Büyük gayretlerle ba¤›fllar toplayarak,
arabas›n›n arkas›nda demir parçalar› ve çimento
tafl›yarak  bölümdeki az say›daki di¤er arkadafllar› ile
birlikte ilk laboratuar› kurar. 1978 y›l›nda ise kürsü
flimdiki yerimiz olan Balcal› Kampusüne tafl›n›r.

1979 y›l›nda, 22 yafl›nda fakülteyi henüz bitirmifl bir
eczac› olarak Adli T›p Kurumu Toksikoloji bölümüne
baflvurdu¤umda  tan›m›flt›m kendilerini. Mavi
gözlerinden çok etkilenmifltim.

Türkçeye çevirmem için verdi¤i 20-30 sayfal›k bir
toksikoloji metnini ayn› gün bitiremedi¤imden dolay›
bu iflin olamayaca¤› üzüntüsü içine düflmüfltüm. Oysa
hocam onu ileriye dönük çal›flmam için vermiflti. Ancak
askere gitmeyi, erteleyemedi¤im için ayr›lmak zorunda
kald›¤›mda çok üzüldü¤ümü gören hocam e¤er istersem
dönüflte Farmakoloji kürsüsüne asistan olarak

girebilece¤imi söyledi¤inde dünyalar benim olmufltu.
Firuz Baysal hocamla 20 y›ldan fazla birlikte çal›flm›fl
olmam›n getirdi¤i yap›sal de¤ifliklikleri flu gün bile
derinden yaflamaktay›m. Hocam› bilim adam› Firuz
Baysal ve yaflamdaki birey Firuz Baysal olarak anlatmak
mümkün. Bilim adam› olan kimli¤inden; bilimsel
çal›flman›n ne oldu¤unu, bilimsel ahlak›, eti¤i, sabr›,
dürüstlü¤ü ö¤rendim. Günümüzde teknolojinin getirdi¤i
kolayl›klar› çal›flmalarda  suistimal ederek oluflturulan
sözde yay›nlar› gördükçe, hocam›n bana
kazand›rd›klar›n›n k›ymetini daha iyi anlamaktay›m.
Emin olmad›¤›m›z bir bulguyu defalarca tekrarlat›r,
önce vicdan›m›z›n rahat olmas›n› sa¤lat›r sonra ka¤›da
döktürürdü.

Elbette insan›n yap›s›n› bilim adam› ve toplumdaki
birey diye birbirinden ay›rmak pek anlaml› de¤ildir.
Bununla birlikte ayn› yap›y› ve dürüstlü¤ü sosyal
yaflam›nda da göstermifltir. Laboratuarc› olmas›n›n
getirdi¤i kuflkucu yap›s›, yaflam›n kesitlerini gören
gözleri, gerçeklere katlanamamay› getirmifl ve yaln›zl›¤›
seçmek zorunda kalm›flt›r. Asl›nda istese s›radan insan
olmay› tercih eder, günümüzde örne¤ini çok s›k
gördü¤ümüz populist politikalar› izleyerek asosyal de¤il
de sözüm ona sosyal insan s›n›f›na girerdi. O, bunlar›
istemedi. Kendisini gerçek anlamda sevenleri objektif
olarak ay›rt etti ve gereken de¤eri verdi.

Uzun dönem tek asistan olmama ra¤men çantas›n›
tafl›tt›rmayan, özel ifllerini yapt›rmayan biriydi. Bu kadar
sevmeme ra¤men çok fazla da çekindi¤im bir yap›s›
vard›. Yan›nda ald›¤›m nefesin s›kl›¤›na ve fliddetine
bile dikkat etmiflimdir. Tabulaflm›flt› gözümde adeta.
Ancak tabulaflt›rd›¤›m hocam›n da insan oldu¤unu,
hocas› Alaaddin Akçasu'nun kürsüye geldi¤indeki

Hocam Prof. Dr. Firuz Baysal
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Hocam Prof. Dr. Firuz Baysal

Mektuplaflmaya çok de¤er veren, duygusal bir
yüre¤e sahipti. Sevgili kardeflim diye bafllard›
mektuplar›.  Konya'da çal›flt›¤›m 2 y›l boyunca çok s›k
yazar ve cevab›n› da hemen isterdi. Gecikti¤i an dar›l›rd›.
Bayramda evini ziyaret etti¤imizde k›z›ma bayram
harçl›¤› verecek kadar da  örf ve adetlerine ba¤l›yd›.
Son y›llarda belki de yaln›zl›¤›n› paylaflmak için White
adl› bir köpek edindi. Onu nas›l sevdi¤ini ve
önemsedi¤ini defalarca gördüm. Samimiyetsizli¤i,
riyakarl›¤›, sadakatsizli¤i belki de White'de gideriyordu.

Kendi yaflam felsefesine uymayan davran›fllara
muhalif olan bu insan, zaman zaman anlafl›lamam›fl
olmaktan dolay› sitemlerde bulunmufl ve sonuçta
yaln›zl›¤› seçmifltir. Bu yaln›zl›¤›n› onun yaflam› sessiz
sedas›z terk etmesinde de görmüfl olduk. Eksikli¤ini
nefes ald›¤›m sürece hissedece¤im sevgili hocam ›fl›klar
içinde yats›n.

heyecanl›, ürkek ve haz›r-ol duruflundaki halinden
anlad›m.

Asistanl›k y›llar›mda bir gün tavflanda kan bas›nc›
çal›fl›yoruz. Hayvan anestezi alt›nda ve ifllem tahtas›na
ba¤l›, Ö¤len oldu. Hocam bize yeme¤e gidin, deneyi
ben izlerim dedi. Israrlar› sonucunda gittik. Yaklafl›k 1
saat sonra döndü¤ümüzde hocay› koridorda sararm›fl
bir yüz ile birlikte panik halinde ben bir fley yapmad›m
çocuklar diye suçlu suçlu söylenir vaziyette bulduk.
Me¤er biz yokken tavflan uyanm›fl ve ifllem tahtas› ile
birlikte tezgahtan afla¤›ya atlam›fl.

 Yine tek asistan oldu¤um s›ralarda hoca Langendorff
çal›flmam› istedi. Kendisi de yard›mc› olacakt›. Deneye
bafllad›¤›m›zda yan›nda oldu¤unda ben titriyorum, bir
yandan da  tavflan›n kalbini sisteme ba¤lamaya
çal›fl›yorum. Hocam da yard›m ediyor, o s›rada  ip
›sland›. Heyecandan ba¤layam›yorum. Hocam
ba¤lasana o¤lum diyor ve bu arada ben kalbi oldu¤u
gibi tezgaha düflürüyorum.



Cumhuriyet, Onurlu ve Ödünsüz Bir
Hekimini Daha Yitirdi:
Prof. Dr. Hasan GACAR
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    28 Temmuz 2007 Cumartesi günü saat 10'da Türk
T›bb›na tam 42 y›l hizmet vermifl beyaz önlüklü bir
düflün emekçisini yitirdik. ‹yi bir insan, iyi bir yurttafl,
çok iyi bir hekim ve ola¤anüstü bir baba olarak
yerlefltirdik an›lar›m›za art›k onu. Seksen befl y›ll›k
ömrünün hemen her bir karesi, emek yo¤un, zorlu bir
yaflam›n insan› ne denli güçlü k›ld›¤›n›n kan›t›yd› sanki!

     17 Temmuz 1923 y›l›nda Manisa'n›n Kula ilçesinde,
yaflam›n› kasabalar aras›nda gezgin tacirlik yaparak
sürdüren Mehmet- Fatma GACAR çiftinin ilk çocuklar›
olarak dünyaya geldi. ‹lk ö¤renimini Kula'da tamamlad›.
Son derece baflar›l› olmas›na karfl›n, babas› taraf›ndan,
Kula'da ortaokul olmad›¤› gerekçesiyle day›s›n›n
dükkân›na “sayac› ç›ra¤›” olarak yerlefltirildi. Islak
köseleyi döven çekicin ac›mas›z darbeleri çocuk
dizlerinde yeni yeni nas›r oluflturmaya bafllam›flt› ki,
ö¤retmeni taraf›ndan elinden tutulup Kaymakam'›n
yan›na ç›kar›ld›. Deyim yerindeyse, ö¤retmen
öncülü¤ünde baba Kaymakam'a flikayet edildi. Hasan
Gacar'›n yaflam›ndaki belki de ilk s›ra d›fl› olay, gerçek
k›r›lma noktas›yd› bu yaflananlar. Baban›n yan›t› çok
sert olmakla beraber, küçük Hasan ortaokul için paras›z
yat›l› s›navlar›na girme iznini alm›fl oldu. Baba
oca¤›ndan bir daha dönmemek üzere koptu¤unun
göstergesiydi bu ayr›l›k! Manisa Ortaokulu'nu yine
paras›z yat›l› olarak kazan›lan Bal›kesir Lisesi ve burslu
olarak kazan›lan ‹stanbul Üniversitesi'nin üç fakültesi
izledi. Sümerbank bursuyla kazand›¤› mühendislik
fakültesini hiç düflünmedi. Ancak kendisinin okula
gönderilmedi¤i o bir y›l içinde Galatasaray Lisesi'ne
gönderilen adafl›, en iyi arkadafl› ve day›s›n›n o¤lu
Hasan Özkaya ile birlikte olmak için Hukuk Fakültesi'ne
kay›t oldu. Yar›y›l tatili için Kula'ya döndü¤ünde

yaflam›ndaki ikinci k›r›lma noktas›n› yaflad›. Daha
sonralar› Sa¤l›k Bakan› da olacak Dr. Baha AKfi‹T, Kula
Merkez Hükümet Tabibidir ve genç Hasan Gacar, sürekli
çok fl›k giyinen ve çok yak›fl›kl› bir beyefendi olan bu
doktora hayrand›r. Baha Akflit'in istek ve önerilerini
k›ramayan Hasan Gacar, ‹stanbul'a dönüflünde T›p
Fakültesine geçifl yapt›. 1949 y›l›nda genç bir hekim
olarak okulu bitirdi¤inde kendisini bir baflka s›ra d›fl›
olay beklemektedir! Askeri Cerrah Ahmet Hamdi
Tüzün'ün küçük k›z› Ayfle Saliha ile evli ve eflinin hamile
olmas›na karfl›n babas› do¤up büyüdü¤ü topraklara
borcunu ödemesini istemektedir. Babas› düflüncesini
de¤ifltirir ya da unutur düflüncesiyle hemen askerli¤ini
istedi. Topçu Alay› Hekimi olarak Sar›kam›fl'a atand›.
Ancak askerden sonra da de¤iflen pek bir fley olmad›!
Ailesine babas› bakarken o Kula'da bir y›l boyunca
bedava hasta bakt›. Üstelik kurdu¤u ecza dolab›
arac›l›¤›yla ilaçlar›n› da ücretsiz sa¤layarak “YAfiADI⁄I
TOPRAKLARA BORCUNU” ödedi.

     Zorunlu hizmetler dönemine girdi daha sonra!
Hizan, Foça, Kufladas›, K›n›k, ‹zmir Merkez ve Bornova
Hükümet Tabipli¤i derken Ege Üniversitesi ‹ç Hastal›klar›
asistanl›¤› izledi bu dönemi. Bu arada yafl›n›
doldurmam›fl bebe¤i, k›z› Fatma Jale Gacar'› yitirdi.
1959 y›l›nda ise üçüncü çocu¤u Ümit Gacar dünyaya
geldi(Ne yaz›k ki onun da, ard›nda bir öksüz b›rakarak
41 yafl›nda iki çocuk babas› iken efli ve büyük o¤luyla
beraber ölümüne tan›kl›k edip o ac›y› da yaflad›. 2000
y›l›ndaki o i¤renç kaza, san›r›m Hasan Hoca için sonun
bafllang›c› oldu. Tek bir gece içinde çöktü ve evine
kapand›!). Prof. Dr. Ömer Y‹⁄‹TBAfiI'n›n en sevdi¤i

Cumhuriyet, Onurlu ve Ödünsüz Bir
Hekimini Daha Yitirdi:
Prof. Dr. Hasan GACAR
Prof. Dr. M. Nejat GACAR
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
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asistan› oldu. ‹ç Hastal›klar› uzmanl›¤› sonras› Ege
Üniversitesi Farmakoloji Kürsüsü'nde bafllayan
Farmakoloji serüveni, T›p Fakültesinden s›n›f arkadafl›
olan say›n Sabahat KAYMAKÇALAN'›n efli Prof. Dr. fiükrü
KAYMAKÇALAN hocan›n davetiyle Ankara Üniversitesi
T›p Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü'nde devam etti.
Farmakoloji uzmanl›¤› sonras› Urfa ve Erzurum Numune
Hastanelerinde iç hastal›klar› uzman› olarak görev yapt›.
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi'nin kuruluflu s›ras›nda
büyük sayg› ve sevgi duydu¤u hocas› fiükrü
Kaymakçalan'›n iste¤i üzerine Farmakoloji ve Tedavi
Kürsüsü'nün kuruculu¤unu yapt›. 80'li y›llar›n ikinci
yar›s›nda yine büyük sayg› duydu¤u, iç hastal›klar›
uzmanl›k e¤itimini kendisinden ald›¤› Prof. Dr. Ömer
Y‹⁄‹TBAfiI'n›n ça¤r›s›na uyarak Dokuz Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›'n›n kuruculu¤unu
üstlendi. 1990 y›l›nda emekli oldu. K›sa bir süre
muayenehane hekimli¤i yapt›. 2000 y›l›nda o¤lu, gelini
ve 14 yafl›ndaki torununu i¤renç bir trafik kazas›nda
yitirdikten sonra yaflama küstü! 28 Temmuz 2007 günü
dudaklar›nda o¤ul ve torunlar›n›n ad› sonsuz dinlenceye
çekildi.

     Yaflam boyu elde etti¤i her fley için kavga verdi.
Kendisine hiçbir fley sunulmad›. Yaflam onu de¤il o
yaflam› ehlilefltirdi. Oda oda dolafl›p dedikodu yaparak,
birilerinin kuyusunu kazarak, ya da çal›flma
arkadafllar›n›n omuzlar›na basarak de¤il al›n teriyle
ulaflt› geldi¤i yere! “Zirveye kartallar da y›lanlar da
ç›kabilir, birisi uçarak di¤erleri sürünerek.” deyifli en
sevdi¤i tümceydi. Öykünen de¤il hep öykünülen oldu!
Yaflam› boyunca öylesine

s›ra d›fl› olaylara imza att› ki bana, bu yaz›n›n
bafll›¤›n› tafl›yan bir an› kitab› yazmak kald› yaln›zca.
Kendisini tan›yan herkesin “baba adamd›” dedi¤i bir
insand›.

fiükrü Kaymakçalan hoca'n›n “Hasan'› bana de¤il,
yan›nda çal›flan personele sorun!” deyiflinin alt›nda da
san›r›m insana gösterdi¤i bu özen yatmaktayd›!

Yaflam›m boyunca Hasan GACAR'›n o¤lu olman›n
onurunu yaflad›m ve hep yaflayaca¤›m…

Huzur içinde yats›n.



Doç. Dr. Ümit YAfiAR
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›

Püf Noktas›…
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Sorun:

Sitokrom P450 gen ailesinin bireysel genlerinin
mutasyon analizinde bu genlerin DNA dizilerinin yüksek
oranda homoloji göstermesi sorun oluflturur mu?

Çözüm önerisi:

Sitokrom P450 (CYP) enzimleri 18  familya ve bunlar›n
alt›nda bulunan yaklafl›k 50 altfamilyadan oluflur.
Familyalar aras›nda %40, altfamilyalar aras›nda ise %55
oran›nda aminoasit homolojisi söz konusudur. Herbir
altfamilya da kendi içinde bireysel enzimlerden oluflur.
Bir altfamilyadaki bireysel enzimler aras›nda ise ortalama
%70-%80 homoloji gözlenir. Baz› enzimlerde bu homoloji
%90'a kadar ulaflabilir. Örne¤in, CYP2C altfamilyas›na
ba¤l› CYP2C enzimleri 18, 19, 9 ve 8 aras›nda büyük
oranda bir aminoasit ve nükleotit homolojisi bulunur.
Ayn› zamanda ilgili genler 24. kromozomun 10q
bölgesinde gen kümesi fleklinde birbirini takip edecek
biçimde ve oldukça yak›n olarak yerleflmifltir (fiekil 1).

fiekil 1. Kromozom 10q24 üzerinde bulunan CYP2C alt
familyas›na ait enzimleri kodlayan genlerin yerleflimi (Yaflar
ve di¤. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2002'den modifiye
edilmifl flekil).

Bu kadar fazla oranda homoloji olmas›na ra¤men
bu enzimlerin metabolize ettikleri ilaç molekülleri
birbirinden tamamen farkl›d›r. Bu enzimlerin hemen
tamam› genetik polimorfizm gösterir ve her birinin
tan›mlanm›fl çok say›da tek nükleotid polimorfizmi
bulunur (www.CYPalleles.ki.se). Nokta mutasyonlar›n
genetik analizi ço¤unlukla, özgül sens ve antisens
primerler kullan›larak mutasyonlu bölgenin polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) ile amplifiye edilmesi ile yap›l›r.
Çok fazla miktarda homolojinin oldu¤u bu gen ailesi
içerisindeki mutasyonlar› analiz ederken dikkat edilmesi
gereken önemli bir PÜF NOKTA, kullan›lan sens ve
antisens primerlerin ilgili gene spesifik olan ve
homolojinin olmad›¤› bölgelerden seçilmesi
gereklili¤idir. Örne¤in CYP2C9 *2 ve *3 mutasyonlar›n›n
analizini gösteren farkl› metotlar tan›mlanm›flt›r, fakat
daha sonra yap›lan dikkatli çal›flmalar bu analizler
s›ras›nda kullan›lan baz› primerlerin CYP2C9 geninin

yan› s›ra di¤er CYP2C alt familya genlerinin de amplifiye
edece¤ini göstermifltir (Yaflar ve  di¤., Biochem. Biophys.
Res. Commun. 1999). fiekil 2, farkl› metotlar kullan›larak
elde edilen genetik analiz sonuçlar›n› flematize
etmektedir.

fiekil 2. CYP2C9*3 varyant›n›n analizi s›ras›nda kullan›lan
farkl› metotlar karfl›laflt›r›lm›flt›r. Yaflar ve  di¤., Biochem.
Biophys. Res. Commun. 1999'den modifiye edilmifltir. Do¤ru
primerler kullan›ld›¤›nda, A) CY2C9*1*1 genotipini tafl›yan
örneklerde restriksiyon enzimi PCR ürününü tam olarak
kesmktedir. B) *3*3 genotipini tafl›yan örneklerde CYP2C9
genine özgül sens ve antisens primerlerin kullan›ld›¤› PCR
yönteminde hiç kesilme olmamaktad›r. C) Bununla birlikte
CYP2C9 için yeterince özgül olmayan primerler kullan›ld›¤›nda
di¤er CYP2C genleri de amplifiye edildi¤i için enzim taraf›ndan
hiç kesilme olmamas› gereken *3*3 genotipine sahip örneklerde
bir miktar kesilme gözlenmektedir. # iflaretli bölgede gözlenen
iki bant bu nonspesifik PCR ürününü göstermektedir.

fiekil 2'de C panelinde gözlenen bu durum, bireyin
genotipinin tamamen yanl›fl analiz edilmesine yol açarak
*3*3 yerine *1*3 olarak tan›mlanmas›na neden olacakt›r.
Sonuç olarak PCR s›ras›nda primerlerin özgül olmas›
mutlaka sa¤lanmas› gereken bir ön kofluldur. Özellikle
homolojisi yüksek olan CYP genlerinin PCR ile
ço¤alt›lmas› s›ras›nda altfamilya üyelerinin yanl›fll›kla
amplifiye edilmesini engellemek amac›yla bu konuya
çok dikkat etmek gerekir.

Kaynaklar:

Yaflar Ü, S Lundgren, E Eliasson, A Bennet, B Wiman,
U de Faire and A Rane. Linkage between the CYP2C8
and CYP2C9 genetic polymorphisms. Biochem Bioph Res
Co, 299, 25-28 (2002).

Yaflar Ü, E Eliasson, M-L Dahl, I Johansson, M
Ingelman-Sundberg, and F Sjöqvist. Validation of
methods for CYP2C9 genotyping. Validation of Methods
for CYP2C9 Genotyping: Frequencies of Mutant Alleles
in a Swedish Population. Biochem Bioph Res Co, 254,
628-631 (1999).

Püf Noktas›…

Elektrofoz
yönü

Enzimle kesilmemifl PCR ürünü
Enzimin kesti¤i PCR ürünü
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bugün derne¤in kurumsallaflm›fl bilimsel etkinlikleri
olan farmakoloji e¤itim sempozyumlar› ile kuflaklararas›
bilimsel etkileflim seminerlerinin yaflama geçmesinde
Prof. Dr. Arda Bökesoy'un çok büyük katk›lar› olmufltur.
Yine istekli  dernek üyelerinin kat›l›m›yla ö¤renciler
yönelik bir farmakoloji ders kitab›n›n yaflam geçmesi
fikri Prof. Dr. Arda Bökesoy'a aittir ve bu fikrin yaflama
geçmesinde, kitab›n editörlerinden biri olmay› kabul
ederek katk›da bulunmufltur. Özellikle Türk Farmakoloji
Derne¤inin kurumsallaflmas› ad›na yapt›¤› katk›lar için
tüm farmakologlar kendine minnet borçludur.

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr. Arda
Bökesoy yafl haddinden 28 Mart 2007 tarihinde emekli
oldu. Prof. Dr. Arda Bökesoy emekli oldu¤u kurumda,
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloj ve Klinik
Farmakoloji  Anabilim Dal›nda  1973 y›l›nda uzmanl›k
e¤itimine  bafllam›flt›r. Prof. Dr. Arda Bökesoy'un emekli
olmas› nedeniyle yaklafl›k 34 y›l görev yapt›¤› anabilim
dal›nda bir yemek verilmifl ve kendisine emekli olana
kadar anabilim dal›na ve farmakolojiye katk›lar›ndan
dolay› bir plaket takdim edilmifltir.  Ayr›ca  Ankara'dan
ve Ankara d›fl›ndan gelen dostlar› 10 May›s akflam› Prof.
Dr. Arda Bökesoy için bir yemek düzenlemifllerdir.
Kendisini yak›ndan tan›yanlar›n iyi bildikleri gibi, her
türlü protokolden hofllanmamas›, bu tür toplant›lara
kat›lmaya istekli olmamas›na karfl›n, çok sevdi¤i
dostlar›yla birlikte bu samimi ortamda bulunmas›,
kendisini çok mutlu etmifltir.

Prof. Dr. Arda Bökesoy, akademik yaflant›s› boyunca
bir bilimsel soruya yan›t arayan kalitesi yüksek çal›flmalar
yapmay› kendisine ilke seçmifltir. Bunun ötesinde, 1990'l›
y›larda 4 dönem görev yapt›¤› Türk Farmakoloji Derne¤i
yönetim kurulunda, derne¤in kurumsallaflmas› ad›na
çok önemli ifllevlerde  bulunmufltur. Bu kapsamda,
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Prof. Dr. Osman Özdemir 1947 y›l›nda Çorlu'da
do¤mufltur. 1966 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi'nde lisans e¤itimine bafllam›fl ve 1970 y›l›nda
mezun olmufltur. Ayn› y›l Farmakoloji  Kürsüsüne
dönemin kürsü baflkan› olan Say›n Prof. Dr. Gültekin
Sunam taraf›ndan asistan olarak kabul edilmifltir. Osman
Özdemir, 1973 y›l›nda ''Psikosedatif baz› ilaçlar›n beyin
asetilkolin seviyesi üzerine olan etkileri''  konulu tez
çal›flmas› ile doktoras›n› tamamlam›flt›r. 1979 y›l›nda
Farmakoloji doçenti olmufltur. 1980 y›l›nda ‹ngiltere
Nottingham Üniversitesi Eczac›l›k Bölümü'nde ve 1989'da
Londra Hijyen ve tropikal t›p okulunda bilimsel
çal›flmalar yürütmüfltür. 1989 y›l›nda Profesörlü¤e atanan
Osman Özdemir'in ulusal  ve uluslar aras› dergilerde
yay›nlanm›fl 32 araflt›rma makalesi,  22 derlemesi, 3
kitap yazarl›¤›, 2 kitapta bölüm yazarl›¤›, ulusal ve
uluslar aras› bilimsel toplant›larda sunulmufl 57 bildirisi
bulunmaktad›r. Prof. Özdemir bilimsel çal›flmalarda
ulusal ve uluslar aras› iflbirli¤ini her zaman desteklemifl
ve teflvik etmifltir. Bu nedenle di¤er Anabilim Dallar› ile
ortak projeler çerçevesinde yürütülen ve yay›nlanan
çal›flmalar› dikkati çekmektedir.

Osman Özdemir uzun süre asistan temsilcili¤i görevini
yürütmüfl, bu görev ve kiflili¤inin öne ç›kan özellikleri
onun idari kadrolardaki baflar›s›na temel oluflturmufltur.
Bunu takiben 1987- 1994 y›llar› aras›nda Dekan Yard›mc›s›
ve daha sonra 1994 y›l›nda Prof. Dr. Gültekin Sunam'›n
emeklili¤e ayr›lmas› ile Anabilim Dal› Baflkan› olmufltur.
Bu dönemden sonra Fakülte idaresi görevine bir nokta
koymufl ve Farmakoloji Anabilim Dal›'n›n geliflebilmesi
için bütün enerjisini bu hedefe yöneltmifltir. Bu hedefin
ancak özverili, azimli, her zaman ileriyi hedefleyen,
insan iliflkileri kuvvetli bir ekiple  gerçekleflebilece¤inin
bilincindeydi. Titizlikle seçti¤i ekibi arzulad›¤› bilimsel
hedefe ulaflt›rmak için yeterli donan›ma sahip bir
laboratuvar›n kurulmas›na büyük gayret göstermifltir.
H›zla geliflen bilimin her zaman içinde olabilmek için
ekibin en yeni üyesinin bir öncekinden bir ad›m önde
olmas›n› istemifltir. Ulusal ve uluslar aras› bilimsel
platformlarda söz sahibi olmay› vazgeçilmez bir ilke
olarak kabul etmifl ve bu nedenle uluslar aras›
kolloborasyonlar›n  kurulmas›n› ve yurt d›fl›nda geliflmifl
laboratuvarlarda  deneyim kazan›lmas›n› teflvik etmifltir.

Dostluk ve arkadafll›¤a çok de¤er veren Hocam›z, bilimsel
çal›flmalardaki birlikteli¤in sosyal hayatta da
sürdürülmesine özen göstermifltir. Özverili ve duyarl›
bir yönetici olarak Anabilim Dal›n›n tüm üyelerine
güven, samimiyet,  anlay›fl ve huzurun hakim oldu¤u
bir ortamda çal›flma olana¤› sa¤lam›flt›r.

Prof. Dr. Osman Özdemir sadece kendi Anabilim
dal›n›n de¤il Fakültesinin de Eczac›l›k Fakülteleri aras›nda
 en iyi  yerde  olmas›n› hedeflemifltir. Bu anlamda 1995-
2003 y›llar› aras›nda görev ald›¤› ‹stanbul Üniversitesi
Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunda, Fakültesine
büyük kazan›mlar sa¤layacak kararlar›n al›nmas›na
öncülük etmifltir.  Kendisinin objektif, dürüst, duyarl›
ve özverili tav›rlar› dönemin rektörlük yönetimi
taraf›ndan da de¤erlendirilmifl ve deneyimlerinin köklü
‹stanbul Üniversitesi'nin geliflimine katk›lar sa¤layaca¤›
düsünülerek  2003 y›l›nda  ‹stanbul Üniversitesi Rektör
Yard›mc›l›¤› görevine atanm›flt›r.

Hocam›z, sanayii ve meslek örgütleri dayan›flmas›na
her zaman önem vermifltir.  Bu anlamda meslek
örgütlerinde akademinin bir temsilcisi olarak önemli
görevlerde bulunmufltur. Sa¤l›k Bakanl›¤› Eczac›l›k Genel
Müdürlü¤ü Ruhsat Dairesi Biyoyararlan›m/
Biyoeflde¤erlilik Komisyonu Üyesi (2003-2007), Türk
Eczac›lar› Birli¤i Eczac›l›k Akademisi Yönetim Kurulu
Üyesi (2006- ) ve  ‹laç ‹flverenleri Sendikas›nda Bilim
ve Denetleme Kurulu Üyesi (2000- ) olarak görev
yapm›flt›r.

Prof. Dr. Osman Özdemir, bir akademisyenin görev
tan›m›n›n yaln›zca bilimsel araflt›rmalar  yapmak ile
s›n›rl› olmad›¤›n›n, bir di¤er misyonunun da e¤itimine

Prof. Dr. Osman Özdemir'in
Emeklilik Töreni (6 Nisan 2007)
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katk› sa¤lamak oldu¤unun bilincindeydi.  Bu anlamda
Eczac›l›k Fakültelerinde verilen teorik a¤›rl›kl› klasik
Farmakoloji e¤itiminden daha rasyonel olan ve eczac›n›n
hastaya pratik bilgiler sundu¤u, hasta odakl› bir e¤itime
geçilmesi hususunda büyük bir çaba sarf etmifltir.
Eczac›l›k gibi insan sa¤l›¤›nda önemli yeri olan bir
mesle¤in e¤itim sürecinin 5 y›l ile s›n›rl› olmamas›
gerekti¤ine inanm›fl, mezuniyet sonras› meslek içi
e¤itime önem vermifl ve meslek örgütleri ile dayan›flma
içerisinde yurdun dört bir yan›nda görev yapan
eczac›lara ‹laç Sanayii ve Meslek ‹çi Sürekli E¤itim
Programlar› (M‹SEP) çerçevesinde ilaçlarla ilgili güncel
bilgileri aktarm›flt›r.

De¤erli Hocam›z Prof. Dr. Osman Özdemir  6 Nisan
2007 tarihinde ‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi'nde Anabilim Dal›m›z taraf›ndan düzenlenen
bir tören ile emeklili¤e ayr›lm›flt›r. Akademik camia,
meslek örgütleri ve ‹laç sanayiinden çok say›da de¤erli
konu¤un kat›ld›¤› bu törenin aç›l›fl konuflmalar›
Anabilim Dal›m›z Baflkan› Prof. Dr. Gül Bakt›r, Türk
Farmakoloji Derne¤i'nin De¤erli Baflkan› Prof. Dr. Mehmet

Melli, Türk Eczac›lar› Birli¤i Merkez Heyeti Baflkan›  Ecz.
Mehmet Domaç ve Fakültemiz Dekan›  Prof. Dr. Günay
Sar›yar  taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Törende  Prof. Dr. Osman Özdemir'in ilk yüksek lisans
ö¤rencisi olan ve flu anda Pfizer Global Pharmaceuticals,
New York, Orta ve Do¤u Avrupa ‹fl Gelifltirme Direktörü
olarak görev yapan Uzm. Ecz. Hakan Atay “Uluslar aras›
‹laç Endüstrisi'nde Güncel Trendler” bafll›kl› konferans›
vermifltir. Bunu takiben Prof. Dr. Osman Özdemir
Fakültesindeki son ders niteli¤inde “Farmakovijilans
Uygulamalar›'nda Eczac›'n›n Rolü'' bafll›kl› konferans›n›
vermifltir. Tören  ‹stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› ö¤rencilerinin sundu¤u bir klasik müzik
dinletisi ve ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü Profesörler
Evi'nde verilen bir kokteyl ile son bulmufltur.

Sevgili Hocam›z›n emeklili¤i nedeniyle aram›zdan
ayr›l›fl› bizleri oldukça üzmüfltür. Bu ayr›l›k gerek
Anabilim Dal›m›z, gerekse Fakültemiz için büyük bir
kay›p olacakt›r. Ancak, birikimlerini de¤erlendirece¤i
farkl› bir platformda yeni baflar›lara kucak açmak üzere
bizlerden ayr›l›yor olmas› ve bize verdi¤i deste¤in her
zaman devam edece¤ini bilmek bizleri mutlu ediyor,
üzüntümüzü biraz olsun hafifletiyor.

De¤erli Hocam›za sa¤l›k ve mutluluk dolu günler
geçirmesini diliyor, en içten sevgi ve sayg›lar›m›z›
sunuyoruz.

‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyeleri ve
Yard›mc›lar›



Prof. Dr. Meral Keyer-Uysal
emekli oldu
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Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dal› kurucusu ve Fakültenin eski Dekanlar›ndan
olan Prof. Dr. Meral Keyer-Uysal'›n emeklilik töreni
22.06.2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi konferans salonunda üniversite ve ilaç
sanayiinden çok kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflmifltir.
Aç›l›fl konuflmalar›nda Marmara Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Mürflid Pekin, M.Ü. Eczac›l›k
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Gül
Ayano¤lu-Dülger, M.Ü. Eczac›l›k Fakültesi Farmasötik
Kimya Anabilim Dal› Baflkan› ve Sa¤l›k Bilimleri Enstitü
Müdürü Sevim Rollas ve di¤er ö¤retim üyesi arkadafllar›
meslek yaflam› ile ilgi ortak an›lar›n› dile getirmifl ve
kendisine eczac›l›k e¤itimine, ayr›ca fakültemizin ve
farmakoloji biliminin geliflmesine katk›lar›ndan dolay›
teflekkür etmifltir. Toplant›n›n bilimsel k›sm›nda M.Ü.
Eczac›l›k Fakültesi mezunu ve  yüksek lisans›n›
Farmakoloji Anabilim dal›nda yapm›fl olan ve halen
A.B.D.'de John Hopkins Üniversitesin'te Ö¤retim Üyeli¤ini
sürdüren Doç. Dr. Sena Sezen “Bilimsel Araflt›rmalarda

Sanayii ve Üniversite ‹flbirli¤i“ bafll›kl› bir konferans
vermifltir. Emeklilik töreni esnas›nda Marmara
Üniversitesi tüm Ö¤retim Üyeleri ve çal›flanlar›, ‹stanbul
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyeleri, ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyeleri, Marmara
Üniversitesi T›p fakültesi ve Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dal› Ö¤retim Üyeleri ve di¤er anabilim
dallar›ndan, meslek kurulufllar›ndan ve ilaç sanayinden
çeflitli arma¤anlar ve plaketler sunulmufltur.

Prof. Dr. Meral Keyer Uysal Notre Dame de Sion
Frans›z Lisesini bitirdikten sonra 1974 y›l›nda ‹stanbul
‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi'ne ba¤l› Niflantafl›
Eczac›l›k Yüksekokulu'nda okumufl ve mezun olduktan
sonra ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dal›'nda doktora yapm›flt›r. Doktoras›n›

Prof. Dr. Meral Keyer-Uysal
emekli oldu
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Prof. Dr. Meral Keyer-Uysal emekli oldu

Farmakoepidemiyoloji araflt›rma birimini kurmufl,
eczac›l›k kongreleri düzenlemifl ve fakülte-ilaç sanayi
iflbirli¤ini gelifltirmifltir. Kendisi ayr›ca Antioksidanlar
ve Serbest Radikaller derne¤inin kurucular› aras›ndad›r.

Akademik hayat› sürecinde yüksek lisans ve doktora
tezlerine dan›flmanl›k yapan Prof. Dr. Meral Keyer-
Uysal'›n SCI kapsam›ndaki dergilerde çok say›da yay›n›
bulunmaktad›r.  Çok say›da yurt d›fl› ve yurt içi bildirisi
de bulunan Meral Keyer-Uysal,  çeflitli Bilimsel toplant›da
konuflmac› olarak yer alm›flt›r. Prof Dr. Meral Keyer
Uysal'›n ö¤retim üyeli¤i görevinden emekli olmas›na
ra¤men, eczac›l›k e¤itimi ve mesle¤in geliflmesine bilgi
ve tecrübeleri ile her zaman katk›da bulunmaya devam
edece¤ini umuyor ve hayat›n›n bu döneminde ona
mutluluk ve baflar›lar diliyoruz.

tamamlamas›n›n ard›ndan YÖK'ün kurulmas› ile
Marmara Üniversitesi'ne dönüfltürülen ‹ktisadi ve Ticari
‹limler Akademisi'ne ba¤l› Niflantafl› Eczac›l›k
Yüksekokulu'na dönerek Farmakoloji derslerini vermeye
bafllam›flt›r. Niflantafl›'ndaki Marmara Üniversitesi
Eczac›l›k Fakülte'nde derslik olmad›¤› için ço¤u zaman
barakalarda ve bazen de laboratvarlarda ders verirken
‹stanbul T›p Fakültesinde araflt›rmalar›na devam etmifltir.
Daha sonra, 1982 'de Yüksek Okul Fakülteye dönüflmüfl
ve Dr. Keyer Uysal burada Farmakoloji Bilim Dal›'n›
kurmufltur.  1984 y›l›nda doçent, 1990 y›l›nda profesor
unvan›n› alm›flt›r. Bilimsel çal›flmalar ve akademik
faaliyetlerde yeniliklere hep aç›k olan Prof. Dr. Meral
Keyer-Uysal M.Ü. Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Müdürü,
Eczac›l›k Fakültesi Dekan yard›mc›s› ve Dekan› oldu¤u
dönemlerde pek çok ilke imza atm›flt›r. Marmara
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Mezunlar Derne¤ini ve



R. Kaz›m Türker 2007 y›l›
Genç Farmakolog Teflvik Ödülü
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Türk Farmakoloji Derne¤i Yönetim Kurulu, y›lda bir
kez afla¤›da yaz›l› niteliklerdeki bir üyesine “R. Kaz›m
Türker Genç Farmakolog Teflvik Ödülü” vermeyi
kararlaflt›rm›flt›r. 2006 y›l›nda bu ödüle Kocaeli
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›
ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Füruzan Akar-Y›ld›z ödüle
lay›k bulunmufltur.

Bu ödül ülkemizde ba¤›ms›z, yüksek motivasyonlu
bilim insan› yetiflmesine katk› yapmak ve bilim ile sanayi
iflbirli¤ini güçlendirmek amac›yla verilmektedir.

Türk Farmakoloji Derne¤i as›l üyeleri aras›ndan aday
gösterileceklerin afla¤›daki özellikleri tafl›mas› gereklidir:

1. Farmakolojide doktora veya t›pta uzmanl›k
derecesini son 5 y›l içinde alm›fl olmak

2. Halen yurtiçi veya yurtd›fl›nda bilfiil bilimsel
araflt›rma ile u¤rafl›yor olmak

3. Yay›nlar›n›n en az yar›s›nda ilk üç isim aras›nda
yer almak (Sadece SCI-Expanded, SSCI, AHCI yay›nlar›
de¤erlendirmeye al›nacakt›r)

4. Araflt›rma yürütücüsü ya da “principal
investigator” olarak rekabete dayal› bir münferit
araflt›rma projesi deste¤i alm›fl olmak (Tez projeleri dahil
de¤ildir)

5. H katsay›s› en az 3 olmak (En az üç'er at›f alm›fl
asgari üç adet makalesi olmak)

Tüm Türk Farmakoloji Derne¤i üyeleri bu ödül için
aday gösterebilirler, koflullar› uyanlar kendileri de aday
olarak baflvurabilirler.

Ödül, dosyalar üzerinde yap›lacak inceleme sonucu
bir seçici kurul taraf›ndan verilir. Seçimde aday›n
çal›flmalar›, akademik baflar›s›, farmakoloji bilimine
yapt›¤› katk›n›n önemi ve bir camiaya rol modeli
olabilecek nitelikleri gözönünde tutulur.

Ödül dosyas›n›n içeri¤i:

1. Özgeçmifl formu (www.tfd.org.tr adresinden
eriflebilirsiniz)

2. Aday gösteren taraf›ndan yaz›lm›fl gerekçeli
takdim mektubu

3. Yay›n listesi ve yay›nlar›n birer kopyas›

Seçici kurul afla¤›daki gibi oluflturulur:

1. Türk Farmakoloji Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›

2. Yönetim kurulundan bir üye

3. Denetim kurulundan bir üye

4. Destekleyici kurulufl temsilcisi

5. TÜBA temsilcisi

6. Türk Farmakoloji Derne¤i üyeleri aras›ndan
belirlenen bir profesör, bir doçent üye

7. Türkiye'de ilaç sanayii sektörünü temsil eden iki
üye

Seçici kurul Yönetim Kurulu seçimini takiben
belirlenir ve görev süresi yönetim kurulunun görev
süresi ile s›n›rl›d›r.

Ödül takvimi:

31. Aral›k. 2007 Dosya tesliminin son günü

Baflvurular› dernek genel sekreteri kabul eder ve
süreci yönlendirir.

Adres:

Prof. Dr. Bülent Gümüflel

Türk Farmakoloji Derne¤i Genel Sekreteri

Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dal›

06100 S›hhiye, Ankara

Ödül miktar›:

Türk Farmakoloji Derne¤i öz kaynaklar› ve destekleyici
firman›n katk›s› ile belirlenecek para ödülünün yan›s›ra
bir plaket ve ödül berat›ndan oluflmaktad›r.

Ödül töreni:

Ödül Türk Farmakoloji Derne¤i k›fl toplant›s›nda
verilecektir.

R. Kaz›m Türker 2007 y›l›
Genç Farmakolog Teflvik Ödülü
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“3R” ‹llkesi Ba¤lam›nda Deney Hayvanlar› Yerine Kullan›lacak Testler

Çal›fltay›, Hacettepe Kongre Merkezi, 12-13 Kas›m 2007

Hacettepe Üniversitesi, Türk Farmakoloji Derne¤i ve ECVAM (AB Komisyonu-

Ortak Araflt›rma Merkezi, Ispra-‹talya) taraf›ndan ortaklafla düzenlenmektedir.

Bu çal›fltayda 3R (azaltma, yerine geçirme ve
yetkinlefltirme) ilkesinin yasal ve etik yönlerine iliflkin
genel bilgilendirmenin yan›nda, deney hayvanlar›
kullan›m›n› düzenleyen 86/609/EEC direktifinin
uygulanmas› ve “validasyon (do¤rulama)” kavram›
üzerinde durulacakt›r.

Çal›fltay, Avrupa Komisyonu'na ba¤l› “Ortak
Araflt›rma Merkezleri'nden, Institute for Health and
Consumer Protection (IHCP)-Ispra (‹talya)'da kurulmufl
olan ECVAM taraf›ndan 2007 y›l› için geniflleme ve
entegrasyon etkinliklerinin bir parças› olarak
tasarlanm›flt›r. Benzer çal›fltaylar adayl›k sürecindeki
ülkelerde daha önce de gerçeklefltirilmifltir.

Bilindi¤i gibi, ülkemizde deney hayvanlar›
kullan›m›n›n düzenlenmesine iliflkin mevzuat nispeten
yeni yaflama geçirilmekte, AB mevzuat›na uyum ve

düzenlemeler artan flekilde gündeme girmektedir. Bu
bak›mdan, gerek bilgilendirme gerekse e¤itim
eksikliklerinin giderilmesi önem kazanmaktad›r.

‹laç, kozmetik-biyolojik ürünler ile kimyasallar ve
di¤er maddelerin test edilmesinde kullan›lacak hayvan
deneylerine alternatif yöntemler ve yüksek e¤itimde
alternatif yöntemlerin yeri gibi konular özellikle ele
al›nacakt›r.

Kimler Bu Toplant›ya Kat›lmal›?

Bu çal›fltay farmakoloji, toksikoloji, kozmetoloji,
moleküler biyoloji ve biyokimya baflta olmak üzere, t›p-
eczac›l›k ve yaflam bilimleri alanlar›nda araflt›rma ve
e¤itim etkinliklerinde bulunanlar, ilaç endüstrisi ve
kamuda ruhsatland›rma konular›nda görev yapanlar,
Hayvan Deneyleri Etik Kurulu üyeleri ve deney hayvanlar›
ile çal›flmak isteyenlerin ilgi duyaca¤› bir etkinliktir.

03 Ekim 2007 Çarflamba



2007 y›l›nda 40. y›l›n› kutlayan
Hacettepe Üniversitesi özellikle t›p ve
sa¤l›k alan›nda ülkemizin lider
kurulufllar›ndand›r. Deney hayvanlar›
üretimi ve kullan›m› konular›nda
Türkiye'de ilk kurulan merkezlerden
birisine sahip olan Hacettepe
Üniversitesi, hayvan deneyleri etik
kurullar›n›n kurulmas›nda da ülke
çap›nda öncülük yapm›flt›r.

SCI kapsam›ndaki dergilerde
yay›nlanan y›lda ortalama 150-200
civar›nda deneysel çal›flman›n
üretildi¤i kurumda, 2001 y›l›ndan
itibaren gerekli e¤itim sertifikas›na
sahip olmayan personel hayvan
deneyleri yapamamaktad›r.

www.etikkurul.hacettepe.edu.tr

Hacettepe
Üniversitesi

ECVAM
Türk Farmakoloji

Derne¤i
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Toplant› Yeri ve
Kat›l›m
Çal›fltay, Hacettepe
Üniversitesi Merkez

(S›hhiye) Kampüsü'nde
yer alan Kongre Merkezi

K›rm›z› Salon'da 12-13 Kas›m 2007 tarihlerinde
yap›lacakt›r. Kat›l›m serbesttir. Ancak, kay›tl› olarak
100 kiflilik kontenjan ayr›lm›flt›r. Kay›tl› kat›l›mc› olmak
isteyenlerin ekteki formu doldurarak posta, faks ya da
e-posta ile flu adrese iletmeleri gerekmektedir:

Prof. Dr. Hakan S. Orer

Alternatif Yöntemler 2007

Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü

Merkez Kampüs 06100 S›hhiye Ankara

Faks: 312-309 3190

e-posta: sorer@hacettepe.edu.tr

European Center for Validation of
Alternative Methods-Alternatif
Yöntemler Do¤rulama Merkezi
(ECVAM). Ortak Araflt›rma Merkezi
(JRC)-Sa¤l›k ve Tüketici Koruma
Enstitüsü (IHCP) bünyesindeki
“Alternatif Yöntemler Avrupa
Validasyon Merkezi (ECVAM)”, AB
genelinde ruhsatland›rma
ifllemlerinde deney hayvan›
kullanmadan geçerli say›labilecek
alternatif test yöntemlerini anlaml›l›k
ve güvenilirlik yönünden do¤rulayan
ba¤›ms›z birimdir.

ecvam.jrc.it

1966'da kurulan Türk Farmakoloji
Derne¤i, Uluslararas› Farmakoloji
Dernekleri Federasyonu (IUPHAR) ve
Avrupa Farmakoloji Dernekleri
Federasyonu (EPHAR) üyesidir. Halen
beflyüzü aflk›n aktif üyesi ile Türk
Farmakoloji camias›n› temsil niteli¤ine
sahip bir meslek örgütü
konumundad›r.

Ülkemizde gerek klinik ilaç
araflt›rmalar› gerekse deneysel
hayvan araflt›rmalar› mevzuat›n›
oluflturulmas›nda ve etik kurullarda,
dernek üyelerinin aktif kat›l›m› ve
öncü roller önemli katk› sa¤lam›fl ve
sa¤lamaktad›r.

www.tfd.org
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Düzenleme Kurulu

Koordinatör:

Prof. Dr. Hakan S. Orer

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dal›, Cerrahi

Araflt›rma ve Deney Hayvanlar›

Ünitesi Baflkan›

Yerel Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Atilla Da¤deviren

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dal›,

H.Ü. Deney Hayvanlar› Etik Kurulu

Baflkan›

Prof. Dr. Süeda Hekimo¤lu

Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k

Fakültesi Farmasötik Teknoloji

Anabilim Dal›

Prof. Dr. Bülent Gümüflel

Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k

Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›,

Türk Farmakoloji Derne¤i Genel

Sekreteri

Dr. Vet. ‹lyas Onbafl›lar

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Deney Hayvanlar› Araflt›rma ve

Yetifltirme Ünitesi Amiri

ECVAM:

Dr. Marlies Halder
ECVAM

Ekotoksikoloji, Biyoaktif maddeler ve

AB Geniflleme Bölümü, Avrupa

Komisyonu JRC-IHCP

Dr. Yüksel Çetin
ECVAM Konuk Araflt›r›c›,

JRC-IHCP

Program

Çal›fltay ilk gün tam, ikinci gün

sabahtan ö¤leye kadar olmak üzere

1,5 gün sürecektir.

1. Oturum- Etik ve Yasal
Düzenlemeler

Üç R kavram›na girifl (Marlies Halder,

ECVAM)

Türkiye'de deney hayvanlar›n›n

korunmas› (Hakan Orer, Hacettepe

Üniversitesi)

Etik kurullar (Ursula Sauer, RSPCA)

Bir Etik Kurul üyesi raporu nas›l

haz›rlan›r? (Fred Poelma, Utrecht

Üniversitesi)

2. Oturum- Alternatif yöntemlerin
do¤rulanmas› ve kullan›m›

ECVAM Etkinlikleri (Marlies Halder,

ECVAM)

Seçilmifl konular

• Sistemik toksisite (Agnieszka

Kinsner, ECVAM)

• Topik toksisite (Chantra Eskes,

ECVAM)

• Nörotoksisite (Agnieszka Kinsner,

ECVAM)

• Sensitizasyon (Chantra Eskes,

ECVAM)

• ECVAM'da konuk araflt›r›c›n›n

deneyimleri - Pulmoner toksisite için

yöntem gelifltirme (Yüksel Cetin,

ECVAM)

3. Oturum-‹yi hücre kültürü
uygulamalar›

ECVAM'›n GCCP rehberi (Agnieszka

Kinsner, ECVAM)

4. Oturum- Yüksek e¤itimde
alternatif yöntemler

Yüksek e¤itimde alternatif yöntemler

(David Dewhurst, Edinburgh

Üniversitesi)

Balkan üniversitelerinde deney

hayvan› yerine alternatif yöntem

kullan›m› (Zvesdana Z. Kojiç, Belgrad

Üniversitesi)

Yaz›l›m örnekleri-Demostrasyon

(David Dewhurst, Edinburgh

Üniversitesi)

5. Oturum- Sonuç

Aç›k tart›flma ve katk›lar

Toplant› dili

Konuflmalar ‹ngilizce yap›lacak,

ancak simültane tercüme hizmetleri

sa¤lanacakt›r.

Poster

Çal›staya poster sunumu ile kat›lmak

isteyen ilgililerin kat›l›m formuna

‹ngilizce poster özetlerini eklemeleri

gerekmektedir. ECVAM uzmanlar› ile

daha yak›n iletiflim için, posterlerin

‹ngilizce haz›rlanmas› tercih edilir.

Poster panolar› 70x100 cm

ebad›ndad›r.
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Ad

Soyad

Unvan

Kurum

Görev

Telefon

Faks

e-Posta

Türk Farmakoloji Derne¤i üyesi    : Evet Üye No.: Hay›r

Simültane tercüme tercih ederim : Evet Hay›r

Lütfen ilgili seçene¤i iflaretleyiniz.

Çal›fltay’a poster sunumu ile kat›lmak isteyenlerin baflvurular› de¤erlendirilecektir.

Poster sunumu yapmak istiyorum

Poster özetinizi afla¤›daki bofllu¤a Yazar Ad›, Kurum, Bafl›k, Özet s›ras› ile yaz›n›z:

Alternatif Yöntemler 2007
12 - 13 Kas›m 2007, Hacettepe Kongre Merkezi, Ankara

Kat›l›mc› Formu
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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)

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)

The Joint Biophysical Society 52nd Annual Meeting
/ 16th International Biophysics Congress (IUPAB)

2 - 6 fiubat 2008, Long Beach, Kaliforniya, ABD

Bilgi için: www.biophysics.org

ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology
for Young Scientists in Europe

6 - 9 Mart 2008, Nis, Fransa

Bilgi için: www.ecnp.eu

Experimental Biology, 2008

5 - 9 Nisan 2008, San Diego Convention Center, San
Diego, Kaliforniya, ABD

Bilgi için: www.eb2008.org

2. Uluslararas› Hücre Zarlar› ve Okisdatif Stres
Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanallar›

25 - 28 Haziran 2008, Isparta

Bilgi için: http://sempozyum.sdu.edu.tr/icos2008

EPHAR Congress

13-17 Temmuz 2008

Manchester, UK

Bilgi için: www.ephar2008.org

IXth World Conference on Clinical

Pharmacology and Therapeutics

27 Temmuz- 1 A¤ustos 2008

Québec City, CANADA

Bilgi için: www.cpt2008.com

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 program›na ve kongre ile ilgili gerekli

bilgilere www.tfd.org.tr veya kongre internet

sitesi olan www.farmakoloji2007.org üzerinden

ulaflabilirsiniz.

Üyelerimizden haberler:

* Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji

Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Melih Önder Babao¤lu 2007

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Baflar›l› Genç

Bilim ‹nsanlar›n› Ödüllendirme Program› (TÜBA-

GEB‹P) ödülünü kazanm›flt›r.

 * Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji

Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Ümit Yaflar  May›s 2007'de

“European Journal of Clinical Pharmacology“

Editörler Kurulu'na seçilmifltir.

Üyelerimizi tebrik ediyoruz.

info@tdf.org.tr
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Ecz. Habibe Gülden
MERCANO⁄LU
Yeditepe Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi Farmakoloji Ab.D.

Ecz. Nihan ÇARÇAK
‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi Farmakoloji  Ab.D.

Dr. Ahmet ALTUN
Cumhuriyet Üniversitesi T›p
Fakültesi Farmakoloji Ab.D.

Dr. Edip Güvenç ÇEK‹Ç
Hacettepe Üniversitesi
T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.

Dr. An›l Arif OLGUNER
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.

Dr. Evren fiAVLI
Ondokuz May›s Üniversitesi
T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.
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Dr. Ahmet Sencer
YURTSEVER
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.

Biyolog Fatma AYDINO⁄LU
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.

Dr. Ayla GÜNEfi
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.

Dr. Mehtap PEKTAfi
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.

Dr. Meral ÜLGER
Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.

Dr. Mustafa Ümit U⁄URLU
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Genel Cerrahi Ab.D.




