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ÖnsözÖnsöz
Değerli Meslektaşlarım,

Yaz tatili ve arkasından uzun ramazan bayramı tatili sonrası yoğun bir ders 
trafiğiyle eğitime başladık. Bu arada doçentlik adaylarını, her ne kadar sınav tarihi 
belli olmasa da, sınav heyecanı sardı.  Sınav heyecanının yanında, adaylar için bir 
diğer “stres” faktörü, jürilerin oluşum biçimi.  Bu sene ilk defa gerek jüri üyeleri ve 
gerekse sınava girecek adaylar, tıp ve eczacılık fakültelerindeki farmakologlardan 
karışık bir şekilde oluşmuş durumda. Üniversiteler arası kurul’un bu uygulamasının 
son derece yerinde olduğunu düşünüyorum. Sınava girecek adayların bu açıdan 
hiç rahatsız olmamalarını öneriyorum. Bu konuda tarafımdan kaleme alınan bir 
değerlendirme yazısını bültenin iç sayfalarında bulacaksınız. 

Son genel kurulda kabul edilen ve derneğin internet sitesinde de yayımlanan  
“Bilim ve Yayın Etiği İlkeleri’ni” hazırlamamızdaki temel amaç, tüm üyelerimizi bu 
konuda bilinçlendirmek ve ortak bir davranış kalıbı yaratmaktır. Sık kullanılan bir 
halk deyimiyle vurgulamak gerekirse amaç; “araba yoldan  çıkmadan yol göstermek” 
tir.  Bu yaklaşımın temelinde “Bunlardan birkaçını Ulus’ta sallandıracaksın.  Bak, 
her şey nasıl düzelir” gibi   insanları cezalandırıcı, çağdışı bir yaklaşım yoktur. Son 
zamanlarda, diğer birçok kavram gibi etik de, anlamı üzerinde çok düşünülmeden 
rastgele kullanılmaktadır. Derneğin “Bilim ve Yayın Etiği İlkeleri’nin” hazırlanmasında 
da büyük emeği geçen Prof. Dr. Hakan Orer, etiğin günlük yaşamdaki anlamı 
üzerine ve derneğin görüşlerini yansıtan bir yazı hazırlamıştır. Bu yazıyı bültenin iç 
sayfalarında bulabilirsiniz. 

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubumuz 24 Ekim 2008 Cuma günü Gaziantep’te 
“Klinik İlaç Araştırmalarının Etik Kurullarca Değerlendirilmesi: Mevzuat, Temel 
İlkeler ve Farmakologların Rolü” başlıklı bir eğitim sempozyumu  düzenleyecektir.  
Bilindiği üzere etik kurul kompozisyonunda tıbbi farmakolog bulunması zorunludur. 
Ayrıca farmakologların olaylara genel anlamıyla akılcı yaklaşımları, özellikle çıkar 
çatışmalarının söz konusu olduğu durumlarda sağduyulu kararlar alınmasına öncelik 
etmekte ve bu nedenle, yönetmelik gereği görev almalarının ötesinde, etik kurulların 
vazgeçilmez unsurları olmaktadır. Bu nedenle özellikle farmakoloji uzmanlık 
öğrencileri ve farmakoloji uzmanlarına yönelik olan bu toplantının büyük bir ihtiyacı 
karşılayacağını düşünüyorum. Toplantının yaşama geçmesinde emeği geçen ve ev 
sahipliği yapacak tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 

Bu vesileyle yönetim kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Mehmet MELLİ
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2008-2009 Yılı Farmakoloji
Jürileri Üzerine...

Bu sene yapılacak sınavlarda jüriler belli olun-
ca, gerek jüri üyeleri ve gerekse adaylar bir şaşkınlık 
yaşadı. Şaşkınlığın nedeni, doçentlik sınav komis-
yonlarında gerek jüri üyelerinin ve gerekse adayların 
eczacılık ve tıp fakültelerinden üyeleri içerecek şekilde 
karışık olmasıydı. Örnek vermek gerekirse, benim görev 
aldığım komisyonda 3 eczacılık kökenli, 2 tıp kökenli 
jüri üyesi ve 3 tıp kökenli ve 1 eczacılık kökenli aday 
bulunmaktadır. Yaşanan şaşkınlığının nedeninin; 
durumun uygun olmamasından değil, şimdiye kadar 
yapılan uygulamalara ters olmasından kaynaklandı-
ğını düşünüyorum. Temel farmakoloji ile ilgili bilgi ve 
becerilerini geliştirmiş, bu konuda ciddi bilgi birikimi 
kazanmış, yayınlar yapmış kişilerin, lisans eğitimleri-
nin eczacılık/tıp fakültesi olmasına bakılmaksızın, yine 
eczacılık/tıp fakültesi orijinli öğretim üyeleri tarafından 
sınava alınmasından daha doğal bir husus yoktur. 
Anormal karşılanabilecek tek durum, bugüne kadar bu 
uygulamanın yapılmamış olması olabilir. Bu yazıda bu 
konuyu bazı yönleriyle irdelemek istiyorum. 

Her şeyden önce adayların bu gelişmeden rahatsız 
olmaması gerekmektedir. Bunu sağlamak için ise jüri 
üyelerinin daha dikkatli olması doğru olacaktır. Bu 
konuyu biraz açmak gerekirse; tıp fakültelerinde, Türk 
Farmakoloji Derneğinin de yıllardır ısrarlı yaklaşımına 
karşın klinik farmakoloji ve klinik toksikoloji dallarının 
yan dal olması konusunda bir gelişme sağlanmamıştır. 
Klinik farmakoloji doktora programının yaşama geç-
mesi konusunda da somut bir gelişme olmamıştır. Buna 
karşın çeşitli tıp fakültelerinde bahsedilen alanlarla 
ilgili tıpta uzmanlık öğrencileri/doktora öğrencileri-
ne değişik düzeylerde bilgiler aktarılmakta ve zaman 
zaman doçentlik sınavlarında bu bilgiler sorgulanabil-
mektedir. Buna benzer bir durum, eczacılık fakülteleri 
farmakoloji anabilim dallarındaki lisanüstü eğitim 

esnasında da söz konusu olabilir. Yeni yapılandırılmış 
sınavlarda bu açıdan jüri üyelerinin adaylara yönelt-
tikleri, tartışmalarını istedikleri konuların,  adayın 
eczacılık/tıp fakültesi mezunu olması nedeniyle kazan-
dıkları bilgi ve beceriyi göz önüne almaksızın, temel 
farmakolojiyi içermesi   ve Türk Farmakoloji Derneği’nin 
yayınladığı “Mezuniyet Sonrası Farmakoloji Eğitimin-
de Çekirdek Eğitim Programı” kitapçığında belirlenen  
kapsam içinde kalması konusuna özen göstermeleri 
doğru olacaktır. 

Olayın bir başka yönü ise, doçentlik temel alanla-

rıyla ilgilidir. Üniversiteler Arası Kurul’un “sağlık bi-

limleri temel alanı” listesi incelendiğinde (http://www.

yok.gov.tr/uak/temelalanlar/tablo10.pdf),  “farmako-

loji” alt başlığı altında üç alt başlık bulunduğu görül-

mektedir (“1018.1 Farmakoloji”, “1018.2 Tıbbi Farmako-

loji” ve “1018.3 Toksikoloji”). Doçentlik komisyonlarında 

gerek jüri üyelerinin ve gerekse adayların eczacılık  ve 

tıp fakültelerinden karışık  olarak yer aldıkları böyle 

bir sistemde,  “1018.1 Farmakoloji” ve  “1018.2 Tıbbi 

Farmakoloji” olarak iki ayrı alanın olması, çok rasyonel 

gözükmemektedir. Yapılacak yeni bir düzenlemey-

le sadece “1018.1 Farmakoloji” alanının olması, daha 

doğru olacaktır. Bilindiği üzere veteriner fakültelerinde 

de farmakoloji lisansüstü eğitimi verilmektedir. Yalnız 

veteriner fakültelerinde farmakoloji anabilim dalların-

da, klasik farmakoloji eğitiminin yanında toksikoloji 

eğitimi de yapılmaktadır. Bu nedenle veteriner fakülte-

lerinde farmakoloji jürilerinin, şimdiki durumdaki gibi, 

ayrı olması doğru olacaktır. Doğal olarak veteriner 

fakültelerinde doçent adayları “1018.1 Farmakoloji”nin 

yanında, “1018.3 Toksikoloji” alanından da, “Anahtar 

Sözcükler” listesinden (http://www.yok.gov.tr/uak/si-

nav/asvk.pdf)   5.048 kod nolu “Veteriner Farmakoloji 

ve Toksikoloji” yi  seçerek sınava girebilmektedir. 

Bu sene sınava girecek doçent adaylarının ortaya 

çıkan yeni durum nedeniyle olumsuz bir duyguya ka-

pılmamaları gerektiğini özellikle vurgular, bu vesileyle 

tüm adaylara sınavlarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Mehmet Melli    
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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“Doçentlik alınmaz, verilir!”

1994 yılında “Farmakoloji Doçenti” ünvanına layık 
görülmüş bir kişi olarak tamamen kendi fikirlerim-
den ibaret olan bu yazının bulunması gereken asıl 
yer, belki de kendi adımla yayınladığım özgün bir 
kitap olmalıydı. Ancak, Türk Farmakoloji Derneği 
Bülteni’nin okuyucu profilini düşününce, ileri sür-
düklerimin rasyonel analizini yapıp ciddiye alınabilir 
geri-bildirim sunabilecek en doğru kitleye ulaşaca-
ğıma inandım ve bu  beklentiyle yazımı bültenimi-
zin editörlüğüne yayınlanmak üzere sunmaya karar 
verdim. Umarım bu vesileyle, camiamızı ilgilendiren 
ve önemli olduğuna inandığım bir konuda ortak akıl 
arayışını kıvılcımlandırmış olurum.

Bununla birlikte sizlerden bir ricam olacak. Lütfen 
“Oğuz kim(ler)i hedef alıyor? Kim(ler)i ifşa ediyor? 
Kim(ler)e kızmış? Ben/biz böyle değiliz ki, niye hepi-
mizi karalıyor, ilh.” zehabından yola çıkarak irrasyo-
nelliğin zihninizi esir almasına müsaade etmeyiniz. 
Malum, karakterim gereği kişilerle değil, oluşumların 
altta yatan felsefesine odaklanırım. Bu yazıyı da aynı 
disiplinle kaleme aldım. Dolayısıyla, bana gereksiz 
öfkelenmeden, elinizi vicdanınıza koyup, özel soh-
betlerimiz de dahil olmak üzere zaman içerisinde dile 
getirmiş olduğunuz yılgınlık-kırgınlık-ideallerinizi ve 
özellikle de geçmiş tecrübelerinizi  hatırlayıp, ha-
fızanınızı dürüstçe yoklayarak bu yazıyı okumanızı is-
tirham ederim. Vurgulamak istediğim diğer bir nokta 
ise asla bir şark kurnazı gibi “sürç-ü lisan ettimse 
affola” pasif-agresyon kılıfına sığınmayacağımdır.

Bu çerçeveden hareketle, bu yazının amacı: 
“Farmakoloji Doçenti” kavramını irdelerken öncelikle 
camiamızdaki “de facto” duruma ilişkin bazı tesbitler 
yapmak ve sonra da “de novo” şekillendirmeye yöne-
lik kimi düşüncelerimi sizlerle paylaşmaktır.

de facto..

“Yasaların ve yönetmeliklerin kendine tanıdığı 
tüm hak ve yetkilerden yararlanmak üzere..” gibi ki-

tabi tanımların hiçbir somut işe yaramadığı herhangi 
bir kavram söz konusu ise, mevcut örneklerden yola 
çıkarak birşeyler kalıplamak ulusal bir refleksimizdir. 
Memleketimizdeki farmakoloji doçentliği kavramı da 
herhangi bir istisna olmayacağından, camiamızın 
tarihsel bazı anekdotlarını ve yaşayan örneklerinin 
kimi özelliklerini anımsayarak “doçent” ünvanının 
geçmişte nasıl alındığını/verildiğini irdelemekle 
başlayayım.

•  “Çocuk olgunlaştı, artık yapıverelim..” 

“Sürahiye koyunca sürahinin, bardağa koyunca 
bardağın şeklini alacak kadar yumuşattığım” diye 
konuşan patron/hami/hocaların yaşadığı çok da uzak 
olmayan zaman diliminde, tamamen muğlak süre ve 
şiddette, eziyet, eğitim, aşağılanma, angarya, kap-
rislere katlanma işlemlerinden (ruhsal olarak alınan 
travma dikkate alınmadan) başarıyla (!) geçtiği uy-
gun bulunmuş namzedin artık doçent yapılma sıra-
sına alındığı vakadır. “Bizim zamanımızda doçentlik 
tezi yapılırdı” denilerek aslında kendilerinin görün-
düklerinden daha hakeder kalitede oldukları, “Nerdee 
eski doçentlikler? İşler şimdikinden daha ciddiydi. 
Laboratuvar pratiği imtihanı, ders anlatma imtiha-
nı..” söylemleriyle “O zamanlar hakedilirdi, şimdi 
dağıtılıyor” iması yapılmaya çalışılsa da, olayların 
hiç de yansıtıldığı gibi olmadığı bilinmektedir. Şöyle 
ki, kimi doçentlik tezlerinin patronun uygun gördü-
ğü konuda ve onun emriyle görevlendirilen daha alt 
seviyedeki asistan, doktora öğrencisi veya teknisyen-
lere angarya olarak cebren yaptırılması, ders anlatma 
sınavında zaman bitti işaretçilerinin çaktırmadan 
sus sinyali vermekle görevlendirilmesi veya labora-
tuvar pratik sınavında adayın takmış olması gereken 
preparatın teknisyenlere/asistanlara taktırılması gibi 
“hile-i şeriye” yöntemlerine göz yumulmuş veya ale-
nen yaptırılmış olduğu malumdur.

• “Bu çocuk benim. Artık olsun istiyorum..” 

Sınav öncesi icazetini deklare etmiş bulunan pat-
ron/hami/hoca’nın, duayenliğinin derecesine bağlı 
olarak  “artık olgunlaşmış çocuğunun” doçentliğini 
bazen telefonla, telefon öncesi zamanlarda veya ele-
manının şiddetle doçent yapılmasını istediği çetrefilli 

Prof. Dr. M. Oğuz Güç    
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı
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“Doçentlik alınmaz, verilir!”

durumlarda ise bizzat elinden tutarak “Şu sabiye 
veriverin, beni kırmayın” diye kapı kapı el öptürmeye 
dolaştırma yöntemine başvurduğu camiamızın açık-
sırrıdır. Hele hele kendi oğlunun doçentlik sınavında 
jüri üyeliğinden feragat etmemiş örneğimizin bulun-
duğu camiamızda doçentlik sınavlarında bir zaman-
lar etik sınırımızın sonsuz olduğu tescillidir. İşin acısı, 
bu mekanizmalarla doçentlik ünvanını almış olan 
kişilerin akademik hayatlarının geri kalan döneminde 
hamilerine nasıl bir diyet ödemek zorunda kalacakla-
rı, akranlarına ve astlarına kendi otonomilerini nasıl 
kabul ettirebilecekleri ise onları bu duruma düşüren-
ler tarafından maalesef hiç düşünülmemiştir. Bunun 
bir yansıması olarak hamilerinin katılamadığı bilimsel 
toplantıların kürsü başkanlığı girizgahı sırasında 
“Bizler falanın talebeleriyiz. O şimdi yok. Bundan 
sonra biz ne dersek o’dur” düzeyine indikleri hafıza-
lardadır.

• “O coğrafyaya biz gidemiyoruz, veriverelim 

gitsin..”

Taşrada tek başına gayret göstermekte olan, kısıtlı 
olanaklarıyla birşeyler (?) yapmaya çalışmış ama 
elinden kimse tutmadığı için güdük kalmış olan ada-
ya “Bon pour l’orient” mantığıyla toleranslı davranıp, 
“Ben kendi departmanıma sokmam ama oralarda 
yapsın birşeyler” denilmek suretiyle doçentlik ünvanı 
verildiği diğer bir gerçektir. Doçentliği hak etmenin 
somut tanımının olmadığı durumlarda “Taşrada ders 
yükünün altında ezilip araştırma yapamamış ki..” 
türünden sonsuz sayıda mazeret bulunması olasıdır. 
Zaten mazeret herkeste en az bir tane bulunur ve 
hatta “Birgün yolumuz oralara düşerse bizi ağırlar” 
denilerek göz yumulduğu da varittir.

  • “Taşrada en azından doçent değilse fakülte-

si farmakolojiyi kaale almaz..”

İlk bakışta mesleğimizin saygınlığını artırmaya 
yönelik bir davranış yolu olduğu zannedilecek bu 
hata, zaman içerisinde yetersizliği daha da iyi anla-
şılacak olan bu kişilerin hak etmedikleri halde doçent 
yapılması sonucu “Farmakologlar entellektüel açıdan 
bir işe yaramazlar” şeklinde taşınması güç bir yafta 
olarak camiaya zararların en ciddisini yapagelmiştir. 

Tabi ki beş-on sene sonra doçentliği bitip profesörlük 

denilen “hesap sorulamazlık” mertebesine erişmesi 

kaçınılmaz olan bu kişinin, doçentlik sınavlarında jüri 

üyesi olması ve başkalarının kaderi ile oynaması da 

ciddi bir problemdir. Nitekim, “Aday yıllarca yurtdı-

şında çalışmış, yayınlarına ödüller verilmiş.. Tabi ki 

benden daha fazla yayın yapacaktı ve benden daha 

iyi eğitim alacaktı.. Yayından çaktıralım da biraz 

bizim gibi çeksin (?) ve memlekete adapte olsun” 

demekten imtina etmeyen üyesi olan bir camianın 

fertleriyiz, unutmayalım.

• “İyi bir çocuk, hem bizden yana..”

Akademik yükselmede meritokratik kriterler ha-

ricinde herhangi bir sistematiğin, özellikle de hizip-

çiliğin/kamplaşmanın, onarılamaz yıkımlara sebep 

vereceği ortada iken, doçent adaylarının lehine veya 

aleyhine bu sıfatlandırmaların yakıştırılması yapıla-

gelmiştir. Bu gibi fısıltıların sınav öncesinde adayla-

rın kaderlerini önemli oranda etkilediğini düşünmek-

teyim.

• “Gerçi sınavda heyecandan bloke oluyor, bile-

miyor ama..”

Sınavda heyecanını kontrol edebilmek gibi en 

basit yetiye sahip olmayan bir kişinin, kürsüden ders 

verme, başkalarını sınava alma, onlara derece verme, 

kitleler önünde bilirkişilik yapma, buluşlarını mes-

lektaşlarına sunma gibi sahne performanslarını da 

gerektiren bir ünvanı alması, seyirciden korkan bir 

tiyatro öğrencisine aktör ünvanı vermekle eşdeğerdir. 

Sınav, tabiatı gereği aşırı sempatik deşarj oluşturur 

vede doçent olmak bu sorunla başa çıkabilme yetisi-

nin olmasını gerektirir. Diğer bir deyişle profesyonel 

hayatın en son resmi sınavı olan doçentlik sınavından 

şu veya bu şekilde “torpille” geçilecek olursa hayat 

boyu devam edecek “süreğen-ama-asıl sınav”da 

başarıyı garantilemek imkansızdır. Nitekim doçentlik 

sınavının son hakkından “Onun huyudur bloke ol-

mak, aslında biliyor ama beceremiyor” hoşgörülmesi 

ile geçirilmiş bazı örneklerimizin arasından camia-

mızın tescilli etik ihlallerine imza atanlarının çıkması 

kaçınılmaz sonumuz olmuştur. 
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• diğer..

Hakikaten.. “Farmakoloji Doçenti” nedir?

Farmakologların doçentliğini tartışmasız kabul 
edeceği kişidir (nokta) İlaveten, benim de katıldığım 
bir İngiliz tanımına göre, “Doçent ulusal; Profesör 
ise uluslararası süperstar” olmalıdır. Bu durum-
da kendimi “Doçentlik ünvanını haketmeye gayret 
gösteren ve de başarmak üzere olduğunu zanneden 
bir akademisyen” olarak tanımladığımı samimiyetle 
belirtmeliyim. 

de novo

Miladı günümüze koyacak olursak “Doçent” 
yapılacak adayların idealist yaklaşımla tanımlanacak 
özellikleri ne olmalıdır? 

• Farmakolog camiasını tanımalı, kendini ta-

nıtmalıdır

Yüzeysel bir tanımla “Camianın popüler konuları 
hakkında derin bilgi sahibi olmayabilir ama aşina 
olmalıdır”. Bu konular zamana göre değişir. Aday 
histamin, ergot alkaloidleri, siklik AMP, prostaglan-
dinler, THC, nitrik oksit, endotelin, kronofarmakoloji, 
G-proteinleri, PCR, Rho-kinaz, biyoeşdeğerlik, ilh. 
gibi günün moda temalarında majör saçmalama 
yapmamalıdır. Bunun yolu camianın aktivitelerin-
de sektirmeden yer almaktan geçer. Memlekette hiç 
bilinmeyen, uygulanmayan yöntemlerin uzmanı olsa 
da ona ünvanı verecek olan jüri üyelerinin bildikle-
rinden ve beklentilerinden haberdar olması zorun-
ludur. “Bana ne? Ben nanotıpçıyım. Bildiklerimden 
sorsunlar..” düzeyinde aymazlığa sahip, genellikle de 
yurtdışından gelerek ayağının tozuyla sınava giren ve 
yerel dinamikleri unutmuş adayların eninde sonunda 
kalıba uyar hale gelmeleri kaçınılmazdır. 

• Farmakoloji doçenti “textbook” bilgilerini 

hatasız bilmelidir

Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden’den bu yana 
yayınlanmış olan tüm yerli külliyatı Kayaalp başta 
olmak üzere “ana hatlarıyla” bilmelidir. “Bit ilaçla-
rını bilmese de olur ama atropini, morfini, aspirini, 
dijitalleri, otonomu, iyon tuzağını, santrali, pA

2
yi, 

otakoidleri, bağımlılığı, noradrenalin sentezini...” 

hocalarımızdan okumuş olmalıdır, kimisi drog, kimisi 

ilaç dese de. Bu listenin farklı versiyonları vardır ama 

genelde bu sayılan başlıklarda yapılacak olan “temel 

bilgi” hataları fataldir. İlaveten Katzung’u üstünkörü 

bile okumuş olması pozitiftir. Eğer Bowman-Rand 

hele hele de Goodman-Gilman’dan haberdar ise ve 

temel kavramlarda (e.g. nörotransmiter-nöromodü-

latör) yerli-yabancı külliyatın aralarındaki çarpıcı 

farkları yakalayabilmiş ise süperdir.

• Bilgi genişliği ne düzeyde olmalıdır?

Biyolojik etkinliği olan her şeyin ilgi alanına 

girdiği farmakolojinin sınırının sonsuzluğuna rağ-

men insan beyninin de bir kapasitesinin olduğu bir 

gerçektir. İlaveten de enformasyon patlamasının 

yaşandığı en dinamik disiplin olan farmakolojide 

birbirine benzeyen donanıma sahip iki farmakolog 

bulmak artık imkansızlaşmıştır. Dolayısıyla da ilgi 

ve bilgi alanlarının artık birbirimizi anlayamayacak 

düzeyde çeşitlendiği gerçeğini kabullenmek zorun-

dayız. Mesela elle tutulur moleküllerin kısıtlı sayıda 

olduğu arkaik dönemlerde, ilaçların açık formülle-

rini bilmek camianın prim yapan ve aranan özelliği 

iken, interlökinlerin sayısının otuzu, CD antijenlerinin 

ise üçyüzkırkı aştığı, farmakolojinin spektrumu-

nun moleküler genetik etkileşimlerden davranışın 

spatyal analizine uzandığı günümüzde, neredeyse, 

neyin neyi aktive ettiğini dahi ezberlemek anlam-

sızlaşmıştır. Benzer bir durum, ilaçların dozları veya 

aralarındaki etkileşimleri ezberden sayabilmek için 

söz konusudur. Belki botilinum toksininin miligramla 

verilmeyeceğini bilmek şart olabilir ama günümüz-

de klinikte kullanılan ilaçların dozlarını hassasiyetle 

bilmemek asla bir dezavantaj olmamalıdır. Çünkü 

“Alt tarafı sorarsın cep telefonuna bedava yüklene-

ne (mesela) epocrates’e..” şeklindeki bir kontrar-

gümana verilecek cevap pek kolay değildir. Aynen 

logaritma cetvelini ezberleyerek hızlı çarpma işlemi 

yapmayı önemsemiş Pakistan eğitiminin üç kuruşluk 

elektronik hesap makinaları karşında yok oluşu gibi, 

günümüzün elektronik teknolojisinin yaptığı anlayış 

değişikliğine de adapte olmak zorundayız. Tabi ör-

neğin her hangi bir ilacın açık formülünü bilmemeyi 
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adayın aleyhine değerlendirecek olan jüri üyesinin de 
örneğin “ufak-ama-camiamızda-aşırı-popüler olan 
endotelin” molekülünün aminoasit dizisini ezbere 
sayması gereklidir. Onu sayabilirse bir de filgrastim 
molekülünü sormak elzemdir.

• Bilgi derinliği ne düzeyde olmalıdır?

Doçentlik ünvanına talip kişi bildiğini tabi ki 
mezuniyet öncesi eğitimin düzeyinden daha hassas 
ve derin olarak bilmelidir. Mesela Faz 0 döneminde 
sodyum kanalından akışın “içeri doğru” olduğu-
nu bilmek bir mezuniyet öncesi sınavı için yeterli 
olabilecekken doçent adayının, deli balın toksik etkili 
maddesinin adından ve sodyum kanalının inaktivas-
yonuna etkisinden haberdar olması beklenebilir. Bu 
özelliğin tescillenmesinde en büyük sorumluluk jüri 
üyelerine düşmektedir ama maalesef durum böyle 
değildir. Çünkü sıkça rastlanıldığı üzere jüri üye-
si, kendini güvende hissettiği konuya ilişkin beylik 
sorusunu stajyerlere, uzmanlık/doktora öğrencilerine 
ve doçent adaylarına aynı kelimelerle sormakta ve 
aldığı cevabın düzeyindeki değişikliğe bakmadan 
yeterli bulabilmektedir. Böylece de aynı soruya aynı 
derinlikte cevap vererek girilen imtihanın karşılığı 
olan unvanı sırasıyla almak mümkün olmaktadır. Tabi 
bu prototip jüri üyesinin verdiği mezuniyet öncesi ve 
sonrası derslerinin düzeyinin de tıpatıp aynı olma-
sı dolayısıyla doktora öğrencilerini amfi derslerine 
alarak bir taşla iki kuş vurmuş olması da şaşmaz bir 
gerçektir. Velhasılı, okyanuslar kadar engin ama 
milimetre derinliğinde bilgisi olacağına ağzından 
çıkan kavramların evvel-ahirini jüriye sağlamca kabul 
ettirecek şekilde bilmelidir.  

• Becerisi neleri içermelidir?

Beceri konusunda her hangi bir sine qua non 
listesi yapmak gittikçe anlamsızlaşmaktadır. Çünkü 
bir zamanlar örneğin kedi/tavşan niktitan membran 
veya Frank-Starling preparatlarını çalıştırabilmek 
takdir-ötesi beceriler iken, günümüzde bu preparat-
ların sağlayacağı informasyonun çok daha fazlasını, 
neredeyse dakikalar içinde robotik yöntemlerle elde 
etmek mümkündür. Öte yandan, geleneksel olarak 
biyoessey yapabilme becerisini kutsayan camiamızın 

bizim dışımızdakilerle entegre olabilmesi için, günün 

modası Danio reiro’yu gündemine almak suretiyle 

transforme olması kaçınılmazdır. Bu fenomen, yakın 

zamana kadar basitçe bilgisayar kullanmayı öğrete-

bilmek için ders açmak zorunda kalmamızın, dağdaki 

çobanların Facebook’ta gezindiği günümüzde an-

lamsız kalmasına benzemektedir. Dolayısıyla, örne-

ğin temel laboratuvar becerisi konusunda ortak bir 

anlayışın ürünü olarak beklentilerin basitleştirilmesi 

ve rasyonalize edilmesinden yanayım. Belki de cami-

amız, “Tüm farmakologların laboratuvar ortamında 

ileum ve kan basıncı preparatlarında temel mekaniz-

maların gösterilebilmesi”ni asgari beceri olarak şart 

koşabilir. Yabancı dil becerisi konusunda ise gerek-

ve-yeter-şartın, “Adayın 10-15 dakika süreyle (slayt-

larında yazanları mot-a-mot okumadan), bilimsel bir 

sözel sunumu, anlaşılır bir İngilizce ile yapabilmesi, o 

sunuma ilişkin soruları anlayabilmesi ve makul şekil-

de cevaplayabilmesi” olduğuna inanıyorum. Çünkü 

memleketimizde dil sınavlarından alınan notlar, 

maalesef gerçek hayatta o dilin kullanılma yeteneğini 

bire-bir yansıtmamaktadır.

• Genel kültürü ne düzeyde olmalıdır?

Ortaokul-lise düzeyinde hayat bilgisi-fen bilimle-

ri-biyoloji-kimya-fizik kavramlarında tereddüt yaşa-

mamalıdır. Mesela “en”leri (en kuvvetli baz, en hızlı 

çarpan kalp, en yumuşak madde, ilh.) hiç olmazsa 

Wikipedia düzeyinde bilmelidir. Nature ve Science 

dahil olmak üzere majör farmakoloji dergilerindeki 

(i.e. BJP, JPET, TIPS, vb) gündemden ve ülkenin ilaca 

ilişkin sorunlarından (i.e. ot ilaçları, İKAU kılavuzu, 

TCK-CMUK, vb) haberdar olmalıdır. Fizyoloji, biyo-

kimya, nörobilim gibi disiplinlerin popüler referans 

kitaplarındaki temel kavramlara (laminer akım, şelas-

yon, Nernst denklemi, vb) aşina olmalıdır. Veri topla-

ma ve analizi konusunda güven telkin edecek net bir 

yaklaşım sergileyebilecek kadar istatistik-matematik 

bilmelidir. Hiç olmazsa iki ortalama arasındaki farkı 

anlamak için ANOVA yapmamayı, standart sapmanın 

biriminin olmadığını, tekrarlayan t-testlerinin sakın-

calarını kabaca bilmelidir.
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• Emosyonel stabilitesi olmalıdır.. (Moda deyim-

le EQsu yüksek olmalıdır)

Doçentliği aldıktan sonra majör handikapın kal-
maması dolayısıyla kişinin kendini kontrol edebilmesi 
çok daha önemli hale gelmektedir. O zamana kadar 
hırslarını serbest bırakarak yaşamış olması pek dikkat 
çekmemiş iken, doçentliği aldıktan sonra kontrolsüz 
şekilde “köle çavuşluğu” yapabilmeyi kendine hak 
görmesi majör sorunlar yaratacaktır. Mevlana’nın 
da merkep ve halayık hikayesinde belirttiği gibi asıl 
erdem hırslı olmak değil, hırsını kontrol edebilmek-
tir. Özellikle de baskı altında üretken olabilmek, iş 
yerindeki akademik zorbalıklara tahammül edebil-
mek, stresle başa çıkabilmek, kendisini bir “bully” 
olmaktan korumak için boşalmış enerji kaynaklarını 
yenileyecek mekanizmaların-hobilerinin geliş-
miş olması, sevildiği aile-dışı bir sosyal çevresinin 
olması, etkin bir espri anlayışı olması şarttır. Diğer 
bir deyişle, ”Ünvanı elinden alınınca yok olan sıkıcı 
birisi” olmamalıdır. Bunu sağlayabilmenin yolu ise 
akademik/profesyonel çevreyi özel hayattan soyut-
lamayı başarmaktan geçer. Aksi takdirde, iş yerini 
ev zannetmek, akademik kurulları muhabbet ortamı 
sanmak, iş arkadaşlarına aile bireyi muamelesi yap-
mak gibi irrasyonellikler kaçınılmazdır.  

• Etkin sunum tekniklerini bilmelidir..

Sorulan soruyu anlamakla başlayıp ana mesajını 
etkin şekilde iletebilmekten geçen bir yolun üzerinde; 
farmakolojik bir sorunu anlamak-bulmak, hipotez 
kurmak, proje yazmak, kendini kabul ettirmek, an-
lamlı hedeflere varabilmek, kritiklerle baş edebilmek 
gibi birçok sistematik düşünme ve davranma ara 
istasyonlarının bulunduğunun bilincinde olmalıdır. 
Ancak bu şekilde “Madde bağımlılığı hakkında ne bi-
liyorsun?” şeklindeki çanak doçentlik sınavı sorusuna 
“Gabapentin de bağımlık yapabilir” saçmalamasını 
yapmamak mümkündür. Tabi ki içeriği kof olan her 
hangi bir sunumun ne kadar etkin olsa da kabul gör-
mesi mümkün değildir.

• Pırıltısı olmalıdır..

Akademisyen öncü kişilik özelliklerine sahip olmak 
zorundadır. Hımbıl ve sıradan kişilerin ünvanlarının 

olması camiaya sadece zarar getirir. Pırıltı gözler-
deki zeki bakışla başlar, geniş ve öğrenme açlığı 
çeken bir vizyonla beslenir, bazı uç-ama-ilginç bilgi 
kırıntılarıyla süslenir, çevredekileri düşünmeye teşvik 
eden yaklaşımlarla saygınlık kazanır ve de mesleği-
ne kişisel damgasını vurmaya azmederek, sebatkar 
olmak ve yenilikler getirmekle tescillenir. Armutun 
dibine düştüğü, boynuzun kulağını geçmediği ezbere 
hiyerarşilerin, evrimsel olarak süregitmeleri imkan-
sızdır. Bu sebeple, patronların koyacağı çıta kendi 
seviyelerinde olmalı ve ana prensipleri ise öğrencile-
rinin kendilerini geçmelerini sağlayacak tüm desteği 
samimiyetle sağlamalarıdır. Nihayetinde, öğrencileri-
mizin başarılarının da hatalarının da sorumluluğunu 
belli bir yüzde ile sonsuza kadar  taşımak yadsınamaz 
bir olgumuzdur. 

• Etik kavramını içselleştirmiş olmalıdır

Etik, başkaları görmediği zaman ne yaptığımızla 
ilişkilidir. Bu çalıp-çırpmamaktan başlayıp küçükle-
rin hakkını yememeye, çıkarçatışması varsa olaydan 
imtina etmekten, cüppeyi-kalemi peşkeş çekmemeye 
kadar uzanan bir yelpazedir. Pozisyonların geçici 
ve ucuza satın alınabilecek ama akademisyenliğin 
sonsuz ve çok pahalı olduğu gerçeğinden yola çıkı-
lınca, bir doçent adayının “Zamana karşı sorumluluk 
duyması ve sonsuza kadar haklı olmayı şiar edinmiş 
olması” şarttır. Zaman içerisinde gücetapan, tükür-
düğünü yalayan, onun-bunun dümen suyunda giden 
ve şebekleşen birisi olmamak için her akademisyenin 
bir eylem planının bulunması şarttır. 

• Tabi ki bürokratik gerekleri (yayın, sitasyon, 

diploma, vb) yerine getirmiş olmalıdır..

• diğer..

Selam ve hürmetlerimle..

Teşekkür: Bu yazının hazırlanması sırasında 
benimle değerli görüşlerini paylaşan ve düzeltmeler 
öneren Prof. Dr. Dicle Güç, Prof. Dr. Alper B. İskit, 
Prof. Dr. Arzu Topeli-İskit, Uz. Dr. A. Meltem Sevgili, 
Dr. İ. Burak Bal ve Dr. Selda Ertaç-Serdar’a teşekkürle-
rimi sunarım.
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Son birkaç yıldır Roche Müstahzarları San. A.Ş. 

tarafından gündeme getirilen ve desteklenen “Etik ve 

Hukuk” uluslararası sempozyumlarına 2008 yılında 

Pfizer İlaçları A.Ş., Yeditepe Üniversitesi Hukuk ve Tıp 

Fakülteleri, Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin de 

katılması ile 4-6 Haziran 2008 tarihlerinde İstanbul’da 

“Bilim ve Uygulamada İlaç ve Hukuk” başlığı altında 

yeni bir uluslararası sempozyum eklenmiştir.

Adı geçen sempozyumda ilaç klinik araştırma-

larının Türkiye’ deki yasal altyapısı ve boşlukları ile 

araştırmacıların ceza hukuku karşısındaki sorumlu-

lukları, yasa dışı davranışlar ve genetik, etik ve hukuk 

konusunda var olan yaptırımlar ele alınmıştır. Ayrıca 

aynı sempozyumda günlük uygulamada taklit ilaç 

ve süresi dolmuş ilaç karşısında, ilaç ihalelerinde, 

ilaç tanıtımında, ilaç pazarlanmasında ceza hukuku 

yaptırımları ve mevzuattaki boşluklar tartışılmıştır. 

Ek olarak sosyal güvence ve geri ödemede yaşanan 

sıkıntılar ve yasal boşluklar konuları ele alınmış ve 

çözümler üretilmeye çalışılmıştır.

Yine 2008 yılında Roche Müstahzarları San. 

A.Ş.’ nin katkıları ile Erciyes Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nin gerçekleştirdiği “1. Sağlık Hukuku Sem-

pozyumu” 08-09 Mayıs’ta yapılmış ve gündem olarak 

“İlaç Hukuku” ele alınmıştır.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde 

gerçekleştirilen bu sempozyumda ilaç üreticilerinin 

sorumluluğu, ilaçların neden olduğu zararlardan do-

ğan sorumluluklarda ispat sorunu, tarafların hukuk-

sal durumu ve adli tıp boyutu, bilgilendirilmiş olur 

gerekliliği; insanlar üzerindeki ilaç denemeleri, klinik 

araştırmalar, ilaçların ruhsat alması, patent olayla-

rında tarafların hakları ve sorumlulukları ile yasal 

boşlukları; ilaç sahteciliği gibi hukuk alanını yakın-

dan ilgilendiren önemli başlıklar geniş bir şekilde ele 

alınmış ve tartışılmıştır.

Sağlık alanında herhangi bir misyon ve sorumlu-

luk sahibi kişilerin genelde sağlık hukuku, özel olarak 

da ilaç hukuku ile ilgili bilgi ve birikimlerini artırmak 

amacıyla hazırlanan sempozyum konu ve konukları 

ile oldukça verimli geçmiştir. Özellikle hukukçular, 

tıp mesleği mensupları, sektör temsilcileri ve yetkili 

düzenleyici olan Bakanlığımız temsilcilerinin katılma-

sı sonrası ilaç ile ilgili tüm çevreler bir araya gelerek 

soru ve sorunları tartışma ve çözüm önerileri oluş-

turma olanağı bulmuşlardır. Hukukçuların konulara 

daha ziyade teorik olarak yaklaşımı, ilgili sektör tem-

silcilerinin ve tıp mesleği mensuplarının uygulamaya 

ilişkin verdiği bilgiler ve örneklerle pekiştirilmiştir. 

Eksik ve yanlış olan bilgiler karşılıklı tartışma ortamı 

sağlanması ile düzeltilebilmiş ve farklı bir bakış açısı 

geliştirilebilmiştir.

Sempozyumda en önemli hususlardan birisi de 

Sağlık düzenleyicisi olarak İlaç ve Eczacılık Genel 

Müdürlüğü’ nün Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. 

Hanefi ÖZBEK ile Hukuk Müşaviri Av. Dilek İLTER ve 

değişik danışma komisyonlarından üyelerle temsil 

edilmesi olmuştur. Bu katılım, ilaç ruhsatlandırması 

başta olmak üzere ilaca ilişkin tüm görev ve sorumlu-

luklar paralelinde güncel gelişmeleri ve uygulamayı 

açıklama fırsatı yaratmış, özellikle yanlış kanaat ve 

bilgileri düzeltmek ve ilaç hukukuna Bakanlık mev-

zuatı ve uygulamaları ışığında katkıda bulunmak 

mümkün olmuştur. Daha önce benzer seminer ve 

sempozyumlarda konunun en önemli tarafı olmakla 

Prof. Dr. Işık Tuğlular   
Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik 
Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü
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birlikte yer alamayan sağlık düzenleyicisi olarak “İlaç 

ve Eczacılık Genel Müdürlüğü”nün sempozyumdaki 

tartışmalarda, yerinde görüş ve katkıları ile ge-

len sorulara verilen yanıtlar sempozyumun verimli 

geçmesinde en önemli etkenlerden birisi olmuştur. 

Bu kanaat sempozyuma katılanların ortak görüşü 

olarak benimsenmiştir. İlgili Genel Müdürlük bundan 

sonra görev alanında yer alan tüm konular ile ilgili 

yapılacak bu tür organizasyonlara katkıda bulunmak 

düşüncesini ifade etmiştir.

Sempozyumun eleştirilen en önemli yönü, konu-

ların oldukça geniş kapsamlı olması nedeniyle gerek 

tebliğ sunan değerli katılımcılar için kısıtlı zaman 

ayrılması gerekse soruyanıtlar ve tartışma konularına 

yeterince zaman ayrılamamış olmasıdır. Sempozyuma 

katılımcıların; hukukçu, tıp doktoru, diş hekimi ve 

ilaç sektörü temsilcileri olması nedeniyle her bir konu 

tüm yönleriyle tartışmaya açılmak istenilmiş, ancak 

sempozyum için ayrılan iki günlük süre konuların 

tüm yönleriyle tartışılmasına olanak vermemiştir.

Sempozyumu organize eden Erciyes Üniversite-

si Hukuk Fakültesi ile sponsorluğu üstlenen Roche 

Müstahzarları San. A.Ş. ‘ nin sempozyumun verimli 

geçmesindeki katkı ve çabaları takdirle karşılanmış-

tır. Oldukça profesyonel bir organizasyon yapılmış 

olması da sempozyumun verimli geçmesinin en 

önemli nedenlerinden biri olmuştur.

Oldukça verimli geçen “ I.İlaç Hukuk Sempoz-

yumu” nun devamının, her bir konu için çok daha 

kapsamlı ve ayrıntılı irdelenebileceği sempozyumlar 

halinde düşünülmesi tüm ilgili tarafların ortak görüşü 

olarak ifade edilmiştir. Konu ile ilgili Genel Müdürlü-

ğün bu tür sempozyumlara gerekli desteği vereceğine 

dair teminatı da memnuniyet yaratmıştır.

Nitekim Temmuz ayı içinde Genel Müdürlük bün-

yesinde sektör hukuk temsilcilerinin ve ilgili akade-

mik birimlerin katılımı ile “İlaç Kanunu” hazırlanması 

için bir çekirdek kadro oluşturulmuş ve çalışmalara 

başlanmıştır.

Klinik Farmakoloji’ nin en önemli uğraş alanla-

rından biri de “İlaç Hukuku”dur. İlaç geliştirilmesi 

sırasında, ruhsatlandırma ve pazarlama aşamasında, 

ülkenin gereksinimi ve yasa karşısında tarafların 

sorumlulukları ve hakları, yasal boşluklar ve ce-

zai yaptırımlar konularında hukukçuların konuya 

yaklaşımlarına karşı, biz farmakologların da gereken 

ilgiyi göstereceklerine ve işbirliği içinde sorunla-

rın çözümüne ve konunun geliştirilmesine katkıda 

bulunacaklarına, bu fırsatları değerlendirmek adına, 

inancımı yinelemek isterim.

Sevgi ve başarı dileklerimle.
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Sitokinler, kemokinler, prostaglandinler, nükleer 

faktör kappa-B (NF-κB) gibi bazı proinflamatuvar 

ajanların epileptik aktivitenin oluştuğu ve yayıldığı 

bölgelerde yüksek düzeylerde olması SSS’de im-

mun mekanizmaların epileptik nöbetler aracılığıyla 

tetiklendiğini düşündürmektedir. Proinflamatuar 

sitokinlerin nöbet oluşumunu, nöronal hasar son-

rası nöronun yaşam süresini, glial proliferasyonu, 

kan-beyin engelinin geçirgenliğini değiştirebildiği, 

nörogenezisi inhibe edebildiği bilinmektedir. Bütün 

bunlar bilinse de epileptogenezdeki gerçek rolleri 

hala araştırılmaktadır.

Burada önemli olan nokta; bu proinflamatuvar 

sinyal bir sonuç olarak mı ortaya çıkmakta, yoksa 

nöbet patogenezinde mi rol oynamaktadır. Bu kritik 

soruyu araştırmak için öncelikle nöbet sonrası ortaya 

çıkan spesifik proinflamatuvar ajanların zamana 

bağımlı olarak değişimini gösteren ve bunu normal 

kontrol grubundaki reaksiyonlarla karşılaştıran ça-

lışmalar yapılmıştır. Daha sonra bu proinflamatuvar 

moleküllerin beyinde bölgesel dağılımı ve hatta hücre 

spesifik ekspresyonu ve bunların sinyal iletimleri, 

nöbetin yayılım paterni ve ilişkili nöronal hücre kaybı 

ile karşılaştırılmıştır. 

İnterlökin-1beta (IL-1β),  tümör nekrozis faktör-

alfa (TNF-α), interlökin-6 (IL-6) gibi proinflamatuvar 

sitokinler sağlıklı beyinlerde çok az miktarda bu-

lunurlar. İskemik, travmatik ve eksitotoksik hasar-

dan sonra hızla artarlar. Yapılan bazı çalışmalarda, 

intraserebral kainik asit uygulaması ve benzeri status 

epileptikus modellerinde, proinflamatuvar sitokinle-

rin glia ve nöronlarda arttığı gösterilmiştir. 

Sitokinler özellikle beyinde nöbetin başladığı ve 

yayıldığı bölgelerde artar. Mikroglia ve astrositler 

nöbet boyunca sitokinleri ilk yapan hücrelerdir. Bu 

hücreler beyinde proinflamatuvar moleküllerin ana 

kaynağı olarak gösterilmektedir. Normal beyinde 

sitokin reseptörlerinin glia ve nöronlarda bulunması 

proinflamatuvar sitokinlerin mikroglia, astrosit ve 

nöronlar arasında fonksiyonel iletişimi sağlayabildi-

ğini göstermektedir. Bu bağlamda yapılan çalışma-

larda glial hücrelerden kaynaklanan sitokinlerin nö-

ronal iyon akımlarını ve sinaptik plastisiteyi etkilediği 

gösterilmiştir.

Sistemik enfeksiyon sonrası ve nöbet sonrası 

proinflamatuvar moleküllerin ve bunlar aracılığıyla 

gerçekleşen sinyal iletiminin arttığı gösterilmiştir. 

Bu artışın beyin fonksiyonları üzerine etkisi enfek-

siyona maruz kalan bölgenin genişliği, maruziyet 

süresi, uyarılan sitokin reseptörlerinin alt tipleri, 

sitokine maruz kalan hücrenin fonksiyonel durumu 

gibi bazı faktörlere bağlıdır. Endotoksemi ve epilepsi 

karşılaştırıldığında; endotoksemide proinflamatuvar 

moleküller daha çok koroid pleksus, leptomeninks-

ler, beyin damarları çevresinde artarken parankimal 

mikroglial hücrelerde daha geç ve az miktarda artış 

söz konusudur. Nöronlarda tipik olarak inflamatuvar 

reaksiyon gözlenmez. Ancak epileptik nöbetler, mik-

roglia ve nöronları kapsayan parankimal hücrelerde 

yaygın inflamatuvar yanıta neden olur. Ayrıca nöbet 

sonrası ortaya çıkan değişiklikler daha uzun süre 

saptanabilir. 

Hipokampal nöbet yada status epileptikus model-

lerinde yapılan çalışmalarda Il-1β’nın  belirgin olarak 

nöbet aktivitesini artırdığı gösterilmiştir. Nöbet sıra-

sında endojen olarak oluşan konsantrasyonlarda IL-

1β, nöbet öncesi uygulanırsa; kainik asitle oluşturulan 

nöbette elektrografik ve davranışsal değişikliklerin 

süresini uzatır. IL-1β-reseptör antagonisti IL-1ra nöbet 

sırasında beyinde doğal olarak oluşan ve endojen 

IL-1β aktivitesini antagonize eden bir moleküldür. 

İntraserebral olarak uygulandığında antikonvulzan 

Uz. Dr. Demet Akın
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
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etkisi bilinmektedir. Ayrıca IL-1ra fazla miktarda 

eksprese eden mutant farelerde nöbete yatkınlığın 

azaldığı gösterilmiştir. Bütün bu sonuçlar endojen 

olarak artmış olan IL-1β düzeylerinin prokonvulzan 

olduğunu düşündürmektedir.

Bu etkinin IL-1β aracılığıyla artan glutamaterjik 

nörotransmisyona bağlı olduğu iddia edilmektedir. 

IL-1β ve NMDA reseptörlerinin hipokampusta bir ara-

da bulunduğu gösterilmiştir. IL-1β astrositler tara-

fından glutamat geri alımını azaltarak glutamatın 

sinaptik aralıkta artışına neden olur. Elektrofizyolojik 

çalışmalarda hipokampal nöronlarda IL-1β’ nın GABA 

aracılı iyonik akımları azalttığı gösterilmiştir. 

İnsan ve sıçan beyninde yapılan çalışmalarda 

astrosit, microglia ve nöronlarda yaygın olarak IL-1β 

ve IL-1β reseptör tip-1 (IL-1 β-R1) miktarlarının arttığı 

gösterilmiş. Pilokarpin ile oluşturulan sıçan kronik 

epileptik beyin dokularında olduğu gibi temporal 

lob epilepsili ve hipokampal sklerozlu hastalardan 

elde edilen insan hipokampal dokularında da kronik 

inflamasyonun varlığı gösterilmiştir. 

Proinflamatuvar sitokinlerin mRNA ve protein 

düzeylerinin nöbet oluşumundan yaklaşık 30 dakika 

sonra hızla arttığı ve bunun geri dönüşlü bir artış ol-

duğu bilinmektedir. Ancak IL-1β için durum farklıdır, 

status epileptikustan en az 4-6 saat sonra yüksel-

meye başlar ve 60 gün sonra bile artış devam ede-

bilir. Beyin dokusunda nöbetle tetiklenen ve kronik 

olarak yüksek düzeylerde bulunan IL-1β düzeylerinin, 

epileptojenik süreçlerde rol oynadığı düşünülen bazı 

genlerin expresyonunda değişikliklere yol açabileceği 

ileri sürülmektedir.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar beyinde infla-

masyonun epilepsinin başlangıcıyla birlikte ortaya 

çıktığını, epileptogeneziste rol oynadığını ve kronik 

bir süreç olduğunu göstermektedir. Proinflamatuvar 

sinyallerin epilepsi patogenezindeki hipotetik ilişkisi 

preklinik ve klinik çalışmalar ile desteklenmelidir. 

Eğer bu ilişki kanıtlanırsa epilepsinin tedavisi ile ilgili 

yeni tedavi yaklaşımlarının araştırılmasına olanak 

sağlanmış olacaktır. 
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Etik İlkelerin
Günlük Yaşamdaki Anlamı

Son genel kurulda “Bilim ve Yayın Etiği İlkeleri”nin 

kabul edilmesi ile Türk Farmakoloji Derneği birçok 

uzmanlık derneği ve meslek kuruluşuna öncülük 

yapmıştır. Ardından, 4-5 Nisan 2008 tarihlerinde, 

Türk Tabipler Birliği Ankara’da, derneğimiz dahil, 

tüm uzmanlık derneklerinin katılımıyla bir çalış-

tay toplamış ve bir dizi etik bildirge hazırlanmasını 

sağlamıştır. Konunun ülke çapında yaygınlaşması ve 

giderek sağlık bilimleri alanının dışına taşması, ülke 

çapında daha önemli araştırmaların yapılabilmesi 

için de zemin hazırlayacaktır.

Bilim ve yayın etiği ilkelerinin genellikle bir skan-

dal patlayınca gündeme geldiği ülkemizde, bilimsel 

araştırma ortamının geliştirilmesi ve uluslararası 

bilim camiasına entegre olması esas hedef olmalıdır. 

Etik kurullar için bir milad olan “ilaç araştırmaları 

etik kurulları”nın doksanlı yıllardan itibaren kurul-

maya başladığı göz önüne alınırsa, bu alanda henüz 

olgunluk seviyesine ulaşmış sayılmayız. Bu “olgunluk 

eksikliği”, köklü bir bilimsel araştırma geleneğinin 

olmamasıyla birleşince daha dramatik bir hal almak-

tadır. Etik konular hakkında bireysel, kurumsal ve 

hukuki düzeylerde birbirinden farklı ve taban tabana 

zıt yorumlar yapılmakta, bir bakış açısına göre 

“hırsızlıkla” eşit görülen intihal, başka bir görüşe 

göre sadece “tesadüfi” fikir benzerlikleri olarak kabul 

edilmektedir. İlkelere dayalı değil, daha çok “kişilere 

göre” kararlar alınmaktadır. Kurumlar arası yorum ve 

tavır farklılıkları da karışıklıklara sebep olmaktadır. 

Maalesef henüz gerçek anlamda “bağımsız” çalışan 

bir etik kurul yapılanması yoktur. Birçok etik kurul 

bağlı bulundukları kurumun (üniversite, bakanlık, 

eğitim hastanesi, vb.) politikası doğrultusunda çalış-

makta ve kararları idari amirin etkisi altında almakta-

dır. Bağımsız (kurum dışı) üyelerin varlığına genel-

likle tahammül edilmemekte, kararları sorgulayan 

çatlak sesler pek istenmemektedir. Verilen kararlar 

daha çok dosya incelemek ve kağıt üzerinde değer-

lendirmek şeklindedir. Uygulamada ne olup bittiği 

o kadar önemli değildir. O kadar ki, etik kurul onayı 

olmayan proje önerilerini değerlendirmeye almayan 

TÜBİTAK, kendi kurumlarından onay alamayan araş-

tırıcıların, mevzuata aykırı olarak başka kurumlardan 

aldıkları onayları kabul etmekte, hatta zaman zaman 

araştırıcıları bu yola yönlendirmektedir. Dosyada 

“bir etik kurulu onayının” bulunması “şeklen” yerine 

getirilecek bir formalite olarak görülmektedir. Oysa, 

etik kurul denetimi “bürokratik” bir değerlendirme 

basamağı değildir.

Etik evrensel, ahlak ise yereldir. Bir toplumun 

ahlaki değerleri, evrensel etik değerleri yeniden 

üretecek düzeyde olgunlaşmamışsa, bu iki kategori 

arasında kırılma noktaları ortaya çıkar. Bilimsel araş-

tırma kültürünü dışarıdan ithal eden ülkemizde, bu 

kültüre ait yerleşik etik değerlerin bire bir ithal edile-

memesi (algılanamaması) nedeniyle ahlaki normların 

gelişmesi de geç olmaktadır. Bu nedenle, yukarıda 

belirtilen kırılma noktaları fazladır.

Önemli bir zaaf, etik konulara ilkesel yaklaşma-

maktır. Tıpkı araştırma yapmanın yayın sayısı ile 

ölçülmesi gibi, etik davranış da “kurul kararı” almış 

olmaya indirgenmektedir. Halbuki esas önemli olan, 

ortaya çıkan sonucun, yapılan uygulamaların yani, 

Prof. Dr. Hakan S. Orer
Türk Farmakoloji Derneği Saymanı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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gerçek davranışların ve eylemlerin izlenip değer-

lendirilmesidir. Akademik çevrelerde, yayın yapma 

gerekçesi ile bazı etik kuralların ihlal edilebileceği ya 

da dikkate alınmayabileceği görüşü yaygındır. Birçok 

öğretim elemanı için en önemli motivasyon kaynağı, 

bir üst akademik kadroya atanabilmektir. Bunun için 

gerekli ön koşul, yeterince bilimsel yayın yapmaktır. 

Bilimsel araştırma ruhuna uymamasına karşın, araş-

tırmaların “yayın için bilim” anlayışı ile yapılması, 

bazen etik kuralların etrafından dolaşmayı ya da kıs-

men ihlal etmeyi kişi nezdinde meşrulaştırmaktadır. 

Bu konuda bilim çevrelerinde adeta sessiz bir kabul-

lenme vardır ve ihlaller nispeten “zararsız” (minör) 

olarak kabul edilmektedir. Jüri raporları da “sayı say-

maya” indirgenince, rekabet “her ne pahasına ve her 

nerede olursa olsun, daha çok sayıda yayın yapmak” 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Kuralları eğip, bükmeye 

çalışanlar, her zaman, kuralların uygulanmasını 

sağlayanlardan bir adım önde giderler. Bu, bilgisayar 

korsanları için olduğu kadar bilimsel korsanlık (kuş-

kulu etik dışı davranış) için de geçerlidir. Örneğin, 

farklı anabilim dallarından araştırıcıların birbirlerine 

“yazarlık ikram etmeleri”, bazı iyi niyetli davranış-

ların ardına sığınarak (İngilizce tercümeye yardım 

etmek gibi) ya da zorlama katkılar (gerekmeyen bazı 

parametrelerin konuk araştırıcı tarafından ölçülmesi 

gibi) yaptırarak olabilir. Bir, belki iki makale için göz 

ardı edilebilse de, bu gibi davranışların giderek yay-

gınlık kazanması, hatta belli bir grup psikolojisi ile 

genel geçer kural haline gelmesi etik bakımdan hiç de 

uygun değildir. Bu kapsamda soru işaretleri yaratan 

davranışlar, bir bilimsel problemin çözülebilmesi için 

bir grup araştırıcının ortak bir dizi araştırma planla-

ması değildir şüphesiz. Sözüm ona işbirliklerinde esas 

eksik olan, ortada bilimsel anlamda merak edilen bir 

“soru”nun bulunmamasıdır.

Zararsız kabul edilen etik kusurlardan birisi de 

deney koşullarının uygun olmamasına rağmen deney 

yapmaya devam etmektir. Bazı araştırıcılar altyapı 

eksikliği ya da kaynak yetersizliği gibi gerekçeler-

le hayvanlara eziyet edebilmekte, az sayıda deney 

yapıp çok sayıda göstermekte, laboratuar kayıtlarını 

düzgün tutmamakta (lakayt araştırıcı-sloppy rese-

archer), kalitesiz veri elde etmekte ve bu durumu 

düzeltmek için gayret göstermek yerine, mazeretler 

bulmaya çalışmaktadır. Bu gerekçelerin başkaları 

tarafından da geçerli kabul edilmesiyle olayın gide-

rek yaygın bir etik soruna dönüşmesi kaçınılmazdır: 

“herkesin” deney hayvanı eziyet görebilir, ya da 

ciddi bir inceleme için ham veriler istendiğinde “kim-

senin” verisi düzgün kayıt edilmemiştir, vb. Oysa 

deney koşullarının iyileştirilmesi araştırıcı yanında, 

kurumların da sorumluluğundadır. Üniversitelerin 

kaynakları gerekli altyapıyı kurabilmek için yeterlidir, 

sadece konunun gündemin üst sıralarına çıkarılması 

için gerekli idari kararlılık eksiktir. Üniversitelerin ço-

ğunda profesyonel bir bilim yönetimi ve stratejisi de 

olmadığından, konu, günlük gaileler içinde kaybolup 

gitmektedir.

Araştırıcı, analitik düşünceye sahip, problem 

çözen kişidir. Yaptığı işi sürekli olarak sorgulaması ve 

kendini geliştirmesi gerekir. Hatalarıyla yüzleşmekten 

çekinmemeli, elde ettiklerini çevresiyle paylaşmalı ve 

bulgularını tahrif etmeden, objektif şekilde aktara-

bilmelidir. Araştırmasının etik kurullar tarafından 

izlenmesinde çekingen davranmamalı, işbirliği kur-

malıdır. Uygulamalarında şeffaf davranan araştırıcı, 

etik bakımdan kusurlu da olsa, en azından durumu 

açıklayabilecek bir söz hakkına sahiptir. Gerçekleri 

saklamak ya da ikinci, üçüncü dereceden kazanımlar 

elde etmek araştırıcının durumunu olumsuz etkiler. 

Unutulmaması gereken bir nokta da, bilim dünya-

sının araştırma sonuçlarını (yayın) “güvenilirlik” 

yönünden zaman içinde test edeceğidir. Bilimsel say-

gınlık daha çok bu test ile belirlenir. Etik kurullar da 
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araştırıcıları işin içine çekecek bir politika geliştirmeli 

ve kurum içinde araştırma için olumlu bir atmosfer 

yaratmalıdır. “Farkındalık” sağlayacak sürekli bir 

iletişim programı uygulanmalı, bu konuların tartışıl-

dığı ve eğitiminin verildiği canlı bir platform yara-

tılmalıdır. Bir diğer önemli husus da, etik kurulların 

kurum içinde altyapıyı geliştirmek ve yasal mevzu-

atın gereklerini yerine getirmek için idare nezdinde 

araştırıcıların sözcüsü olmasıdır. Bunu sağlamak için, 

kurullar kendilerine verilen yetkileri kullanmaktan 

çekinmemeli, üniversite ve araştırma kuruluşlarında 

gerekli altyapı yatırımları için idare üzerinde adeta 

bir baskı grubu gibi çalışmalıdır.

Her araştırıcı, bireysel olarak, kendi kurumunda 

şu dört önemli unsurun bir arada var olması için çaba 

harcamalıdır: (i) bağımsız çalışan, yönetmeliklere 

uygun kurulmuş ve resmi makamlarca kabul edilmiş, 

aktif bir etik kurul(lar) sistemi; (ii) yönetmeliklere uy-

gun ve ruhsatlı çalışan bir deney hayvanı ünitesi; (iii) 

düzgün, tekrar edilebilir ve güvenilir veri elde etmeye 

uygun bir deney ortamı ve laboratuar altyapısı (iv) 

gerçek anlamda hakemli değerlendirmeler (peer-re-

view) yapan bir bilimsel araştırma destek birimi. Bu 

unsurların idaresinde profesyonellik düzeyi arttıkça, 

gerek araştırma kalitesi gerekse etik düzey de arta-

caktır.

Bilim ve yayın etiği ilkeleri, araştırıcıların tepesin-

de asılı Demokles’in kılıcı olarak değil, tersine, koru-

yucu bir kalkan olarak görülmelidir. Esas önemli olan, 

etik kurallara uygun davranışları bireysel düzeyde 

içselleştirip, camia içinde yaygınlaştırarak toplumsal 

bir ahlaki norm haline getirebilmektir. Cezalandırma, 

daima ikinci planda kalmalıdır ve ihlallerin açık-net 

ve kasıtlı olması koşuluna bağlanmalıdır. Doğru etik 

davranışlar öne çıkarılmalı ve çoğunluk tarafından 

benimsenmesi için gayret gösterilmelidir. Bilimsel 

araştırma büyük insanlık ideallerine ulaşmak için 

yapılır, araştırıcının bunu hissedebildiği ölçüde etik 

davranacağı unutulmamalıdır.
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Mini Derleme: 
Marilyne Monroe’nun ölümüne 
kriminal farmakoloji açısından
bir bakış

Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında, 5 Ağustos 1962’de 

Los Angeles’daki evinde, yatak odasında ölü bulu-

nan Holywood filmlerinin gelmiş geçmiş en büyük 

ve en güzel starı, Marilyne Monroe’nun ölümü hala, 

tartışmalara konu olmaktadır. Ölüm raporu o gün-

lerde kayıtlara “barbitürat toksisitesi” diye geçmişse 

de, o gün bugündür tartışmalar 21. yüzyılda bile hala 

devam etmektedir. Marilyne Monroe’nun psikiyatristi 

ile yaptığı görüşmelerin teyp kayıtları, öldüğü gün 

görüştüğü kimselerin ruh halinin çok iyi olduğu-

nu bildirmeleri, “New York Post” aracılığıyla inkar 

edilen John Kennedy’ye yakınlığı,  o meşhum günde 

evine Robbert Kennedy ile iki meçhul kişinin yaptığı 

ziyareti gören hizmetçisinin damadının iddiaları ve 

tanıklık yapması gereken, lakin hayatta olmayan 

pek çok kişinin çeldirici açıklamaları olaya daha da 

gizemli bir hava vermektedir. Diğer yandan Marily-

ne Monroe’nun Küba’daki komünistlerle ilişki içinde 

olduğu ve siyaset ile çok yakından ilgilenmesinden 

dolayı çok çok önemli bazı sırları bildiği gibi henüz 

hiçbirimizin gerçekte ne kadar doğru olduğunu bile-

meceği iddialar da ölümünü daha da esrarengiz hale 

getirmektedir. Marilyne Monroe’nun öldüğü tarihte 

olay sadece basit bir toksisite olarak açıklanmış, o 

günlerde yapılan otopsi sonuçları yeterince detaylı 

incelenmemiş ve olay çok daha sonraları 21. yüzyıla 

taşınmış ve bir cinayet veya kaza olarak tartışılmaya 

başlanmıştır. 

“Court TV” adına araş-

tırma yapan Rachael Bell, 

aktrisin uyku bozukluğunu 

tedavi eden Dr. Greenson ile 

dahiliyeci Dr. Hyman Engel-

berg,  birbirlerinden habersiz 

olarak nembutal kullanan 

Monroe’nun kullandığı barbi-

türatı kesmeye çalışırlarken, 

Dr. Engelberg’in Monroe’ya kloral hidrat süppozituvarı 

vererek bir çeşit yerine koyma tedavisi yapmaya çalı-

şırken, bu süreç içinde aktrise nembutal kullanmaması 

gerektiği ve en önemlisi kritik dozlar hakkında uyarılar 

verilmemiş   olduğu kanısını, nembutal ve kloral hidrat 

arasındaki etkileşimin yani farmakolojik etkilerin 

potansiyalizasyonu sonucu ölümün gerçekleştiği 

savını ortaya atmıştır. Bell, bunları trajik tıbbi bir hata 

sonucu olarak ortaya çıktığını değerlendirmiş olsa da, 

aslında gerçek bence, bu bağlamda, ölümün bir çeşit 

doktor hatası sonucu ortaya çıktığıdır. Kimse ceza 
almamıştır! Monroe’nun başucunda içi boş nembutal 

şişeleri bulunmuş, ilaçlar (sadece 60 kapsül) bir gün 

önce reçetelenmiştir. Bu sahneye bakınca ölüm, daha 

çok bir intihara benzemektedir. Oysa yapılan otopsi 

raporunda, aktrisin midesi boş bulunmuş, mide ve 

ince bağırsaklarda nembutale rastlanmamıştır. Oysa 

intihar amaçlı olarak nembutalin yutulması durumun-

da en azından sarı kapsül parçacıklarına ve ilaç kris-

tallerine rastlamak gerekirdi. Halbuki gastrointestinal 

sistem otopsisi, ne özofagusta, ne midede ne de ince  

bağırsaklarda kapsül ve artıklarının görülmediğini, 

ışık mikroskopisinde de ilaç kristallerinin görülmediği-

ni söylemektedir. Nitekim, 5 Ağustos 2005 tarihli ‘“Los 

Doç.Dr. Zafer Gören
Marmara Üniversitesi 
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
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Mini Derleme: Marilyne Monroe’nun ölümüne
kriminal farmakoloji açısından bir bakış

lin metabolitlerine bakılmamış olması. İdrar ve bazı 

doku numuleri de atılmış, bu numulere daha sonra 

yapılması gerekecek testlerin yapılabilmesi de çok 

talihsiz bir şekilde imkansız hale gelmiştir. Bu teoride 

bilinmeyen Monroe’nun nasıl lavman yoluyla ilacı 

aldığıdır. Uygulamayı kendisi mi yapmıştır? kabızlık 

tedavisi için lavman yapma alışkanlığı var mıydı?  

Solüsyonu uygulaması için hazırlayan bir başkası 

mıdır? Hiç bilemeyeceğiz. Sadece dilimize şu şarkısı 

takılıyor: 

“I wanna be loved by you! Just you, nobody else, 

but you!”

“I never thought of being killed by......but!”

Referanslar

1. http://www.thevoiceofreason.com/Conspiracy/

DeathOfMarilynMonroe.htm, son giriş 09/09/2008

2. http://www.trutv.com/library/crime/notori-

ous_murders/celebrity/marilyn_monroe/9.html, son 

giriş 09/09/2008 

3. http://www.cbsnews.com/stories/2006/04/20/

48hours/main1524970.shtml, son giriş 09/09/2008

4. Physician’s Desk Reference, 54th edition, 2000, 

Medical Economics Company. son giriş 08/09/2008

Pentobarbital’in Bazı Farmakolojik Özellikleri

Etkinin başlama süresi:  (I.M.): 10-15 dakika; 

I.V.: ~1 dakika

Sanal dağılım hacmi: çocuklarda 0.8 L/kg; yetiş-

kinlerde: 1 L/kg 

Proteine bağlanma: %35 to %55 

Metabolizma:  Karaciğerde hidroksilasyon ve oksi-

dasyon yolaklarıyla 

Yarılanma ömrü: çocuklarda 25 saat; yetişkinlerde 

22 saat (aralık: 15-50 saat) 

İtrah: İdrar ile (% 1’den daha azı değişmemiş 

olarak) 
Referans Düzeyleri
Terapötik : 
Hipnotik : 1-5 μg/mL 
Koma : 10-50 μg/mL 
Toksik : >10 μg/mL

Angeles Times”da, Monroe’nun Dr. Greenson ile yap-

tığı vizitelerin teyp kayıtları açıklanmış, Monroe’nun 

suisidal bir duygu-durum içinde olmadığı  iddia 

edilmiştir. Bu da ilacın oral yolla alınmadığını gös-
termektedir.  İntihar tanısından uzaklaşılmaktadır. 
Alınan kan örneğinde, kloral hidrat düzeyi 8 mg/L, 

pentobarbital düzeyi ise 4,5 mg/L olarak bulunmuştur. 

Karaciğerdeki miktar ise çok yüksek ölçülmüştür. İlacın 

etkisinin oral yolla uygulandığı zaman 20-60 dakika 

içinde başladığını varsayarsak, kandaki düzeyin de 

azalmış olduğunu göz önünde bulundurursak, aktrisin 

ilacı aldıktan sonra uzunca bir dönem yaşamış oldu-

ğunu düşünebiliriz. Bu da ölümünden 5-6 saat önce 

yaptığı telefon görüşmelerini gerçekleştirememesini 

gerektirmektedir. Böylece ilacın oral yolla alınmadığı 

kesinleşmiş oluyor.

Nembutal eğer Monroe’nun ölüm nedeniyse ve 

ölüm kısa sürede geliştiyse enjeksiyon ile verilmiş ol-

ması da bir başka seçenek. Oysa otopsi raporuna göre 

vücudunda hiç bir enjeksiyon izine rastlanmamıştır. 

Nembutal enjeksiyon yoluyla da uygulanmamıştır! 
Geriye kalan tek seçenek rektal yolla ilacın uygulan-

mış olmasıdır. Pentobarbitalin koma oluşturduğu 

konsantrasyonu 50 μg/ml ve üzeri olarak bildiril-

miştir. İlacın ayrıca sanal dağılım hacmi 1L/kg’dır. 

Bu toksik doza ulaşmak için 52,6 kg (otopsi ölçümü) 

ağırlığındaki aktrisin 2632,5 mg pentobarbital alması 

gerekir. Bu da yaklaşık beher süppozituvar 100 mg 

etken madde içeren 25 tane süppozituvar demek ve 

bu şekilde uygulama da mantığa hiç uygun gel-

memektedir. Hem Dr. Engelberg’in, kloral hidrat 
süppozituvarı önerdiği bildirilmiştir, nembutal 
değil! Diğer yandan, otopsideki tek patolojik bulgu 
kolondaki morumsu renk değişikliği ve konjesyon.  
Bu bulgunun üzerinde 1962 yılında hiç durulmamıştır, 

oysa bu bulgu ilacın rektal yolla uygulandığının bir 
kanıtı olarak gösterilmektedir. Toksisitenin olabilmesi 

için en az, 20-25 kapsül içeriğinin lavman yoluyla 

uygulandığını düşündürmektedir.  Karaciğerdeki ilaç 

düzeyinin yüksek olması portal sistemle kanın doğ-

rudan karaciğere gitmesinden kaynaklanıyor olabilir. 

Bir başka hata da yapılan ölçümlerde pentobarbita-
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IX. Dünya Klinik Farmakoloji Kongresi (CPT2008) 

27 Temmuz–1 Ağustos tarihleri arasında Kanada, 

Quebec City’de yer alan, Quebec City Convention 

Centre’de yapıldı. 

Quebec City, Kanada’nın doğusunda yer alan en 

büyük eyaletin (Quebec) başkentliğini yapan, Atlan-

tik Okyanusu’na yakın, Montreal’e arabayla yaklaşık 

2 saat uzaklıkta,  Saint Lawrence nehrinin kıyısında 

kurulmuş çok şirin tarihi bir şehir. Gelişmiş eğitim 

sistemi ve herkesin ücretsiz faydalanabildiği sağlık 

sistemiyle, modern ve dayanışmacı bir toplum gö-

rüntüsüne sahip Quebec, Kanada’da yalnızca Fransız-

canın resmi dil olduğu tek eyalet. Samuel de Champ-
lain tarafından 1608 yılında kurulması nedeniyle bu 

yıl kuruluşunun 400. yılını kutlayan Quebec City’de 

hemen her yerde 400 rakamını görmeniz mümkün. 

IX. Dünya Klinik Farmakoloji Kongresi’nin burada 

düzenlenmesinde de muhtemelen bu 400 rakamının 

hatırı olsa gerek.

Uzun zamandır görmeyi çok arzu ettiğim Kanada 

ve Quebec’e gitmenin heyecanıyla Uludağ Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 

AD’dan Arşt. Grv. Dr. Nesrin Filiz ile Bursa’dan başla-

yan, tren dışında tüm ulaşım araçlarını kullandığımız 

ve son birkaç saatlik dönemini pek hatırlayamadığı-

mız 24 saatlik yolculuğumuzun sonunda “yalnızca 
kendimizi” otele ulaştırabildik. Yalnızca kendimizi 

diyorum zira en son bizimle birlikte olan bavullarımı-

zın aktarma sırasında Paris’te birkaç gün daha fazla-

dan kalmak istediklerini Kanada’ya varınca öğrendik.

Bavulsuz ve yorgun bir gecenin ardından ertesi 

gün kongre merkezine ulaşmanın heyecanı ile kendi-

mizi yoğun bir kongre ortamında bulduk. Kongrenin 

başında “Dünya” kelimesi olunca, tabii ki katılım 

sayısı ve çeşitliliği de o oranda artıyor. Burundi’den 

Filipinler’e, Tanzanya’dan Zimbabwe’ye toplam 82 

farklı ülkeden 1500’e yakın katılımcının yer aldığı 

kongreye Türkiye’den de 13 araştırmacı (yaklaşık 

olarak katılımın %1’i) toplam 12 bildiriyle katıldı.

Kongre boyunca 4 ayrı salonda yürütülen, çalış-

taylar, genel kurullar, sabah toplantıları ve sempoz-

yumlar ile güçlendirilen oldukça geniş ve etkili bir 
bilimsel program ortaya konulmuştu. Açılış günü 

yapılan farmakoepidemiyoloji ve karar vericiler için 

farmakoekonomi çalıştaylarının dışında, her gün sa-

bahın ilk ışıkları (sunrise session) ile başlayan kongre 

programı 4 ana başlıkta (i – Yeni Terapötik Yakla-

şımlar, ii – Temelden Klinik Farmakolojiye, iii – İlaç 

ve Toplumlar, iv – Spesiyal Popülasyonlardaki Klinik 

Farmakoloji) devam etti. 

Genel olarak yukarıdaki başlıklar altında toplanan 

ve birbirine paralel oturumlarda yer alan toplam 242 

konuşmacının sunduğu başlıca konular;

- Kanser tedavisinde 21. yüzyıl ve yeni antikanser 

ilaçlar,

- İlaç hipersensitivitesi: tedavi ve patofizyolojisi

- Ağrı tedavisinde yeni anlayışlar

- İlaç araştırmalarında etik

- Beyindeki ilaç transportu ve metabolizmada klinik 

farmakolojinin potansiyel rolü

- HIV enfeksiyonlarının tedavisinde yeni yaklaşımlar

- Gebelik ve laktasyonda antidepresanlar

- Farmakovijilans: Yeni yaklaşımlar ve eski riskler

- NO ve inhibitörlerinin klinik uygunluğu

- İmmunofarmakolojideki gelişmeler

- Geriatrik farmakoloji

- Herbal ilaçların etkinlik ve güvenliği

- İlaç suistimali ve bağımlılığı

Doç.Dr. Sinan Çavun
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
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- Tıp öğrencilerinin eğitim programında farmakoloji 

öğretimi

- Yeni geliştirilen antiepileptik ilaçların klinik far-

makolojisi ve terapötik rolü

- İlaç tedavisindeki etnik farklılıklar

- Farmakogenetik epidemiyoloji

Görüldüğü gibi farmakolojinin hemen tüm alan-

larıyla ilgili birbirinden değerli konuşmacılar tarafın-

dan göze, kulağa ve beyinlere hitap eden sunumlar 

katılımcılar tarafından da yoğun bir ilgiyle takip 

edildi. Özellikle önemi her geçen gün artan farma-

kovijilans ile ilgili konuşmalarda yeni kuşak ilaçlarda 

gözlenen eski problemlerin yanında, yıllardır kulla-

nılan ilaçlarda ortaya çıkarılan yeni riskler çarpıcı bir 

şekilde sunuldu. Bu da eski-yeni tüm ilaçların klinik 

kullanımları sırasında yeni risklerin ortaya çıkabilece-

ğini, bu nedenle risk yönetimlerinin çok iyi planlan-

ması ve yönetilmesi gerektiğini bir kez daha hatırla-

mamıza yardımcı oldu. Zaten konuşmalar sırasında 

belirtilen bir cümle her şeyi özetlemek için yeterliydi: 

“Tüm ilaçlar tehlikelidir ama bazıları yararlıdır”.

Kongredeki sunumlar yanında toplam 715 adet 

olan poster bildirileri de yukarıda bahsettiğimiz 4 

konu başlığında sınıflandırılmak suretiyle katılımcı-

lar tarafından rahatlıkla takibi sağlanmıştı. Bizimde 

halen yürütmekte olduğumuz TUBİTAK destekli pro-

jemizin sonuçlarını sunduğumuz iki bildiriyle birlikte 

birbirinden ilginç, dikkat çekici ve yoğun emeğin 

harcandığı bu araştırmaların sunulduğu oldukça fe-

rah poster alanındaki firma stantlarının sayıca azlığı 

ise dikkati çeken bir nokta oldu. Bu stantlar içersinde 

klinik ilaç araştırmaları alanında çalışmalarını yürü-

ten CRD firmasının bilgisayar destekli bir program 

yardımıyla insanların beyin yaşlarını hesaplayan test 

oldukça ilgi çekiciydi. Tabii bizim için bu ilgiyi sağ-

layan bir diğer unsur ise buradaki görevli kişinin adı 

daha doğrusu soyadıydı; Patrick Turk

Kongre sırasında Cankat Hoca (Tulunay), Zafer 

(Güney), Canan (Uluoğlu) ve Ümit (Yaşar) ile yaptı-

ğımız ayaküstü sohbetler ile Ahmet Abi (Doğrul) ile 

gerçekleştirdiğimiz memleketi kurtarma konuşma-
ları da benim için Quebec 2008’de yer alacak diğer 

anılardı.

Sonuçta gerek bilimsel, gerekse kültürel anlamda 

benim için önemli bir kongreye katılmaktan büyük 

bir keyif aldım. Her ne kadar hem gidişte, hem de 

dönüşte bavullarımı benimle birlikte havaalanından 

çıkaramamış olsam da (bu müthiş şansımın sebep-

lerini halen araştırıyorum) güzel bir kongre haftası 

geçirdim. Bu kongreye katılmamı sağlayan başta 

Türk Farmakoloji Derneği olmak üzere desteği yapan 

Glaxo Smith Kline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.’ye teşek-

kür ederim. 

Kişilerin bilimsel ufuklarını genişleten, karşılıklı 

fikir alış-verişleri ile kendi alanlarındaki gelişmele-

ri en yakından takip etme olanağını tanıyan bu tip 

organizasyon ve toplantıların yararı yadsınamaz 

bir gerçektir. Tabii bu tür kongrelere katılım için de 

maddi imkanların sağlanması önemli bir olgudur. Bu 

bakımdan Türk Farmakoloji Derneği’nin öncülüğün-

de gerçekleştirilen desteklerin her geçen gün arta-

rak devam etmesi, her türlü sıkıntıya rağmen en üst 

düzeyde bilim yapmayı kendine ilke edinmiş Farma-

koloji camiasının, özellikle genç kuşakların gelişme-

sinde büyük katkı sağlayacaktır.
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EPHAR 2008 Manchester’a dair...

British Pharmacological Society’nin ev sahipliği 

yaptığı EPHAR 2008 Kongresi   13-17 Temmuz 2008 

tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester kentinde  

gerçekleştirildi.

EPHAR 2008 Kongresi’ne Türkiye’den toplam 46 

kişi katıldı. Türk Farmakologların  geniş ve aktif katı-

lımı  kongre organizasyon ekibi tarafından da dikkat 

cekici bulundu. Bu anlamda, Sanovel İlaç Sanayii de 

Türkiye’den 14 bilim insanının kongreye katılımını 

desteklemek suretiyle bu gurur verici  tablonun olu-

şumuna büyük katkı sağlamıştır.

Manchester’a gidiş yolculuğumuz oldukça geniş 

bir grup şeklinde oldu.  Ankara’dan yola çıkan hoca-

larımızla İstanbul’da havaalanında kahveler eşliğin-

deki  bol sohbetli bir molanın ardından Manchester’a 

doğru yola koyulduk. İstanbul’daki güneşli ve güzel 

havadan sonra Manchester’ın  kapalı ve serin havası 

bizim için sürpriz değildi tabi. Ama Manchester hava-

alanında  bizi bekleyen nahoş bir sürpriz vardı. Prof. 

Dr. Meral Tuncer Hocanın bavulu İstanbul aktarması 

esnasında havaalanında  kalmıştı  ve bavulların ona 

ulaştırılması ne yazikki 24 saati aşkın bir süre aldı. 

Bu olaydan sonra Meral Hoca’nın vermiş olduğu bir 

öğüt  aklımızdan hiç çıkmayacaktı: “Uçak yolcu-

luklarında en az bir günlük yedek kıyafetinizi kabin 

bagajı olarak yanınıza alın çocuklar.” Havaalanından 

otelimize yöneldik.  Otelimize yerleştikten sonra kayıt 

ve açılış kokteyli için  kongre merkezi olan Manches-

ter Üniversitesi’ne gittik. Kongre programı oldukça  

yoğun görünüyordu. Yorucu bir günün ardından er-

tesi gün başlayacak 4 günlük kongre maratonuna ön 

hazırlık olarak o akşam programını daha kısa tuttuk. 

Kongre süresince sabah 8.30’da başlayan ana 

sunumların ardından öğle saatine kadar farklı salon-

larda paralel olarak yürütülen sempozyumlar oldukça 

ilgi çekiciydi ve bununla doğru orantılı  olarak da 

toplantılara katılım oranı yüksekti.  

Kongrenin bilimsel programı aşağıdaki  başlıklar 

çerçevesinde sunuldu.

1. Apoptozis ve serbest radikaller

2. Kannobinoidler

3. Endotelyum

4. Görüntüleme Teknikleri

5. İyon kanalları

6. Reseptörlerin  Moleküler Farmakolojisi

7. Nitrik oksit

8. Ağrı ve İnflamasyon

9. Farmakogenomik

10. Pulmoner ve Kardiyovasküler Farmakoloji

11. Solunum Sistemi Farmakolojisi

Kongre programında yer alan toplam 241 poster 

sunumundan  21 tanesi , 93 sözlü sunumdan 14 tanesi 

ise Türkiye’den katılan farmakologlar tarafından 

sunuldu. Bu nedenle öğle yemekleri süresince yapılan 

poster sunumları ve sonrasındaki sözlü sunumlar 

kısmında da grupça katılımımız  yoğundu. Sunu-

mu olan arkadaşlarımıza / hocalarımıza  sunumun 

yapıldığı salonda  tam kadro olarak  destek verildi. 

Tabi sunumlar farklı salonlarda gerçekleştirildiği için 

birinden çıkıp diğerine yetişebilmek için salonlar ara-

sı adeta bir koşuşturma yaşandı. Sunumların hepsinin 

son derece başarılı bir şekilde yapıldığını görmek 

Yard.Doç.Dr. F. İlkay Alp
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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ise son derece keyif vericiydi. British Pharmacologi-

cal Society tarafından genç araştırmacılara verilen 

belli sayıdaki katılım-konaklama-seyahat bursunun 

Anabilim Dalımız elemanları tarafından hazırlanan  4 

çalışmaya  (2 sözlü sunum, 2 poster sunumu)  birden 

verilmesi  Anabilim Dalımız için de mutluluk vericiy-

di. Bir başka önemli nokta, kongrede ulusal Farma-

koloji derneklerinin  temsilcileri düzeylerinde yapılan 

bir toplantıda EPHAR 2016 Kongresi’ne ev sahipliği 

yapmak üzere aday olduğumuzun  Dernek Başka-

nımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Melli tarafından dile 

getirilmiş olmasıydı. Uzak bir tarih gibi görünse de 

EPHAR 2016 Kongresi’ne ev sahipliği yapma düşünce-

sinin yarattığı heyecanı şimdiden duymaya başladık. 

EPHAR 2008’de Türk araştırıcıların göstermiş olduğu 

performansın,  EPHAR 2016 Kongresi’nde  ev sahibi 

ülkeye yakışır nitelikte, bilimsel yönü güçlü çok sa-

yıda başarılı araştırmanın boy göstereceğinin işareti  

olduğu  inancındayız.

İngiltere’nin Londra’dan sonraki en büyük şehri 

olan Manchester, 6 milyonu aşkın nüfusu ve ileri 

düzeydeki sanayisi ile endüstri alanında İngiltere’nin 

en önde gelen merkezlerinden biri olarak anılıyor.  

Ayrıca dünyaca ünlü Manchester Üniversitesi ve şehir 

merkezinde toplanmış onlarca dil okulu ile her yıl 

eğitim amaçlı gelen binlerce öğrenciye ev sahipliği 

yapıyor. Sanayi şehri görüntüsüne ilave olarak sahip 

olduğu kozmopolit nüfus profili ile şehrin sokakların-

da tipik İngiltere havasının solunduğu söylenemez.  

Manchester’ın çok güvenli bir şehir olmadığı, hırsızlık 

olaylarının yoğun olduğu, özellikle geç saatlerde belli 

bölgelerde dolaşılmaması gerektiği yönünde bize 

verilen teorik bilgi ne yazıkki gruptan farklı kişilerin 

cüzdanın, cep telefonunun ve hatta pasaportunun 

çalınması ile  pratik olarak da onaylanmış oldu.   

Manchester’da sosyal anlamda değerlendirilebile-

cek çok alternatif olmaması ve şehrin çok da sevimli 

olmayan çehresi kongre programına düzenli ve çoğul 

katılımı motive edici bir diğer  faktördü.  Ancak 

Bilim ve Endüstri Müzesi’nin görülmeye değer yerler 

arasında olduğunu söylemeden geçmemek lazım. 

Manchester çevresinde günübirlik gezilebilecek yerler 

kapsamında yaptığımız programın başında doğal 

güzellikleri ile ünlü Lake District bölgesi vardı. Ancak 

ilginç olarak toplu halde oraya gitmemizi sağlayacak 

bir tur organizasyonuna ya da transferimizi sağlaya-

cak birilerine ulaşamadık.  Bu nedenle gruptan pek 

çok kişi yakın olan Leeds ve Liverpool gibi şehirlere 

günübirlik geziler yaptılar. Ama asıl güzel programı 

kongre öncesi ya da sonrasında Londra gezisi planla-

mış arkadaşlar yapmıştı. 

Gün içindeki yoğun programın ardından akşam 

yemeklerinde hocalarımızın hoş keyifli sohbetleri 

unutulmazdı. Bu güzel yemek toplantılarında İngi-

liz mutfağı  fish&chips’ in ötesine geçemediği için  

Meksika, İtalyan, Çin, Hint bilumum mutfaklar de-
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nendi. Gala yemeği ise farklı bir atmosferde yapıldı. 

Bilindiği gibi Manchester dünyaca ünlü Manchester 

United futbol takımına ve Old Trafford Stadyumu’na 

ev sahipliği yapıyor. Kongre organizasyon ekibi Gala 

yemeğini Old Trafford’taki bir salonda düzenlemişti. 

Yemek öncesinde de stadyum ve içerisinde yer alan 

müzeyi tanıtan bir tura katıldık. Mancester United 

takımı oyuncularını ve onların rutinlerini anlatan tur 

rehberinin ses tonu , vurguları  ve mimikleri Manc-

hester United takımının onlar için ne denli önemli ve 

vazgeçilmez olduğunu ortaya koyuyordu. Bu anlatım 

biz bayanlara biraz abartılı geliyor ve çoğumuzun yü-

zünde yaramaz ve alaycı bir gülümseme beliriyordu.

Sonunda kongreyi güzel bir şekilde tamamlamış-

tık ve geriye dönüş zamanı gelmişti. Son günümüzde 

ilgimizi ve enerjimizi alışverişe yönelttik. Kongre 

merkezindeki Türk katılımcı yoğunluğu bu sefer şehir 

merkezindeki alışveriş merkezlerine kaymıştı. Her 

dükkanın önünde tanıdık bir yüz görüyorduk. Herke-

sin ilgi alanları farklıydı. Kiminin gözdesi yeni orijinal 

elektronikler, kiminin mis kokulu enfes lezzetli İngiliz 

çayları, kiminin  yeni moda kıyafetler… Alışveriş 

çılgınlığı bayanlara aitmiş gibi görünse de uçaktaki 

sohbetler esnasında beylerin de esaslı alış-veriş yap-

tıkları ortaya çıktı. 

Bundan sonraki Farmakoloji kongrelerimizin de bu 

denli verimli, sıcak ve keyifli geçmesi dileğiyle...
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Size ülkemizdeki önemli milli parklardan olan 

Aladağlar Milli Parkı içinde yer alan gerçekten görül-

mesi gereken Kapızbaşı Takım Şelalelerinden ve Hacer 

Boğazından bahsetmek istiyorum. Hatta daha da 

iddialı bir ifade ile Aladağlar Milli Parkının her yerini 

görmeli, yürümeli ve tırmanmalısınız diyorum.Ama 

Aladağlar Milli Parkını bu yazının kapsamı içerisine 

almayacağım, çok genişleyecek çünkü….

Aslında bu şelaleler bildiğiniz klasik şelale kapsa-

mında değil. Zira, bizim bildiğimiz şelale bir ırmağın 

yatağının aniden irtifa kaybetmesiyle suların aniden 

düşmesi ile gözledigimiz oluşumdur.Bu bakımdan 

Kapızbaşı Şelaleri farklıdır. Fotoğraflarda da gör-

düğünüz gibi akan bir ırmak ve böyle bir düşüş söz 

konusu değildir. Su, Aladağlar silsilesinde yer alan 

Yedigöller Platosundan karstik sistemler aracılığıyla 

gelmektedir. Bir başka deyişle, Yedigöller Platosun-

dan (2500 m.) dalan su Kapızbaşı’nda (650 m) kaya-

lardan fışkırmaktadır. Ancak gerçekte Türkçe karşılığı 

olan “kapız” deyimi yerine şelale denmesi hatalıdır. 

Neyse ki “kapız”, adında yer almaktadır. Nedendir 

bilinmez “kapız” olarak söylenmesi gereken kelime 

“kapuz”a dönüşmüş ve haritalarda, kaynaklarda 

‘’Kapuzbaşı’’ olarak yer almıştır.

Kapuzbaşı (ben Kapızbaşı diyorum) Şelale-

ri, Kayseri’nin Yahyalı ilçesine 100 km. mesafede, 

Kayseri’nin ise yaklaşık 200 km güney-batısında Ala-

dağlar Milli Parkı sınırları içinde. Aladağlar Milli Parkı 

Niğde’nin Çamardı ilçesinden başlayarak Niğde’nin 

güneyi ve Kayseri’nin güney-batısını içine alıyor. 

Demirkazık zirvesi ve başka onlarca zirve, Yedigöller 

Platosu, Hacer Ormanı (boğazı) ve Kapızbaşı Takım 

Şelaleleri, Zamantı Kanyonu, Yeşilköy Şelalesi ve 

burada adını vermediğim pek çok doğal hazineyi 

barındırmaktadır.

Kapuzbaşı’na ulaşmanın en kolay yolu Kayseri 

üzerinden Erciyes Dağı-Develi-Yahyalı güzergahını 

izlemektir.Gayet keyifli ve tenha bir yoldur ancak 

sert virajlara dikkat diyorum.Yahyalı’da bir çay ve 

kahvaltı molasında fayda var, hem dinlenirsiniz hem 

de bir şeyler atıştırmış olursunuz. Hemen hatırlata-

yım, burada yakıt ikmalini yapmalısınız çünkü yakıt 

alabileceğiniz son istasyon Yahyalı’dadır. Yeşillikler 

içinde ve ortasından gürül gürül bir çay akan bu şirin 

ilçede bir zamanlar kök boyadan harika el halıları 

dokunmuş olduğunu bir nostalji olarak bir tarafa 

koyalım. Günümüzde önemi azalan el sanatlarının 

sonucu olarak halı dokumacılığı önemini kaybetmiş, 

ayrıca gerçek kök boya Yahyalı halısı bulmak zor. 

Ancak güvenilir birisine sipariş verebilirsiniz. Renk-

ler koyu lacivert ve bordo ağırlıktadır. Yahyalı’daki 

keyifli molanızda esnafla sohbet etmeyi unutmayın, 

sıcak insanlardır…

Yahyalı’dan Mansurlu istikametine hareket ettiği-

nizde tabelalar yönünüzü kolayca bulmanızı sağlaya-

caktır. Yahyalı’dan 30 km sonra, Mansurlu’ya giden 

yoldan sağa saptığınızda (yine tabela var) Kapuzbaşı 

yoluna girersiniz. Tabelaya güvenmeyenler için tepe-

deki Jandarma karakolundan 1 km. sonra sağa diye-

lim... 2 yıl kadar öncesine kadar bozuk stabilize hatta 

ham yol olan güzergah maalesef artık asfalt. Maalesef 

diyorum çünkü böyle yerlere güzel yollar yapılması 

kirlenmesine, doğal güzelliklerini yitirmesine ve pik-

nikçi istilasına uğramasına neden olabiliyor. Allahtan 

bu bölge oldukça uzak ve sapa bir yerde, ancak yolu 

Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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yapıldıktan sonra daha ayak altı oldu tabii. Oysa, 

yolu bozuk olsa (benim kanaatim, karşı çıkanlar ola-

bilir) bu yolun zahmetini çeken asla orayı kirletmez 

diye düşünüyorum. Yol her zaman uygarlığı getirmi-

yor çünkü ( en azından bizim ülkemizde). Ama yolun 

manzarasına diyecek yok sağınızda Zamantı Irma-

ğı akıyor olacak ki burası bir rafting parkuru ayni 

zamanda. Siz ırmağa mı, etrafınızdaki çınarlara mi 

bakacağınıza karar verene kadar yolunuz bitecek.

Şelaleler bir çok büyük kayanın etrafında dizilmiş 

durumda, o nedenle takım şelaleler olarak adlandı-

rılıyor. Gerçekten doyumsuz bir görünümle karşılaşı-

yorsunuz. Şelaleler 5 tane, hepsini de kolayca göre-

bilirsiniz. Yaklaşık 500-600 m. içinde yer alıyorlar. 

Daha sonra Süleyman’ın Yeri’nde oturup isterseniz 

alabalık, isterseniz diğer et çeşitlerini taze salata 

eşliğinde yiyerek, büyük bir gürültüyle akan suyun 

üzerinde serinleyerek keyif yapabilirsiniz. Burada her 

türlü içeceği bulmanız mümkün. Serinlemeye ihtiya-

cınız olacak. Zira, Aladağlar yüksek rakımıyla oldukça 

serin ise de şelaleler düşük rakım ve kayaların arasın-

daki konumu nedeniyle sıcak ve basıktır. Ama aksam 

olduktan sonra, tatlı bir rüzgar ve ırmaktan gelen 

suyun serinliği o sıcağı alır götürür. Kalmak isterseniz 

ve çok fazla konfor aramazsanız, temiz pansiyonlar 

var, güvenebilirsiniz.

Rotanız Kapuzbaşı’ndan sonra yola dosdoğru 

devam etmek olacak Zaten başka yol yok. İstikamet 

Ulupınar, eski adıyla Barazama Köyü. Orman için-

den geçen manzaralı güzel bir toprak yolda 20 km. 

gideceksiniz. Sonra Ulupınar Köyü; içinden adını 

aldığı güzel bir dere geçiyor. Pırıl pırıl, berrak ve 

buz gibi… İçindeki bütün çakılları sayabilirsiniz. 

Burada soğuk suya ayaklarınızı sokup bir çay molası 

verebilirsiniz. Köyün girişinde sola sapan 14 km.lik 

bozuk yol sizi 30 dk sonra Hacer Boğazı’na çıkarır. 

Ancak, sakın normal bir araçla ve 4 çeker dahi olsa 

bir otomobil ile denemeyin. Aracınız yoksa köyden 

traktör kiralayabilirsiniz. Böylece araç kullanmak 

yerine doyumsuz manzaraları da rahatlıkla seyretme 

şansınız olur. Sedir ağaçları, karaçam ve kızılçamlar 

yerlerini ardıçlara bırakmaya başladığında, tepeye 

fazla yolunuz kalmamış demektir.Buraya ulaştığınız-

da, blok kaya duvarlarıyla çevrildiğinizi göreceksiniz. 

Burada da çok lezzetli bir pınar vardır, ama bulmak 

için yerini bilmek gerekir başka su bulamazsınız. Bu 

nedenle, yanınıza su almanızda fayda var.Burada 

konaklamak isterseniz çadıra mecbursunuz. Ama 

çadırınızda mutlak karanlığın içinde ışıl ışıl gökyü-

zünü ve Samanyolu’nu seyretmek ve bu sırada da 

kayaların üzerinde dolaşan dağ keçilerinin düşür-

düğü taşların yankılı gürültüsünü dinleyerek uyu-

mak şehirde yaşayamayacağınız bir deneyimdir. Ne 

mutlak karanlığı ve doğal olarak yıldızları, ne de dağ 

keçilerinin düşürdüğü taşların yankılı gürültüsünü 

duyabilirsiniz. Gece ister kalın, ister kalmayın dönüş 

yolunu yürüyerek tamamlayın. Harika bir parkur… 

Orman içinde aşağıya doğru gidin, nasılsa bir yerlere 

çıkarsınız. Tabii Hacer Boğazı’ndan yukarılara, geçidi 

geçip Yedigöller Platosu’na çıkmak istemezseniz…
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PROGRAM

08:30 - 09:00 Kayıt

09:00 - 09:30 Açılış

 • Prof. Dr. Ayşe Gelal, KFÇG YK Başkanı

 • Prof. Dr. Mehmet Melli, TFD Başkanı

 • Dr. Mahmut Tokaç, TC Sağlık Bakan-
lığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü

 • Prof. Dr. Ayşe Balat, Gaziantep Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

Oturum 1 Oturum Başkanı:    
Prof. Dr. Meral Tuncer

09:30 - 10:00    Klinik ilaç araştırmaları ve etik boyutu: 
uluslararası mevzuat (örn. ICH/GCP, 
Helsinki, vb)

 Prof. Dr. Işık Tuğlular

10:00- 10:30 Klinik ilaç araştırmaları ve etik boyutu: 
ulusal mevzuat

 Dr. Mahmut Tokaç

10:30 - 11:00 Tartışma

11:00 - 11:20 KAHVE ARASI

Oturum 2 Oturum Başkanı:    
Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu

11:20 – 11:40 Klinik ilaç araştırmalarının yerel etik 
kurul onay süreci

 Doç. Dr. Belgin Alaşehirli, Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi YEK Bşk

11:40 – 12:00 Klinik ilaç araştırmalarının merkezi etik 
kurul onay süreci

 Prof. Dr. Meral Tuncer

12:00-12:20 Etik kurul dosyalarının değerlendiril-
mesinde farmakologların katkıları nasıl 
olmalıdır?  

 Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu

12:20 – 12:30 Tartışma 

12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum 3 Oturum Başkanı:    
Prof. Dr. Şule Oktay

13:30-16:30 Örnek senaryolar üzerinde tartışma

 Panelistler: Prof. Dr. Ayşe Gelal, Doç. 
Dr. Ahmet Akıcı, Doç. Dr. Muradiye Na-
cak, Dr. Berna Terzioğlu + Katılımcıların 
aktif katılımı sağlanacaktır.

16:30 - 17:00  Değerlendirme ve kapanış

Sempozyum sekreteri: Doç. Dr. Muradiye Nacak

İletişim : 0 342 360 60 60-77742

Cep: 0 505 252 54 69

e-mail: mnacak2000@yahoo.com

“Klinik İlaç Araştırmalarının Etik Kurullarca Değerlendirilmesi: Mevzuat, Temel 
İlkeler ve Farmakologların Rolü”

24 Ekim 2008 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Farmakoloji’nin Temelleri 
Eğitim Sempozyumları Dizisi �
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R. Kazım Türker 2008 Yılı Genç 
Farmakolog Teşvik Ödülü

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu, yılda bir 

kez aşağıda yazılı niteliklerdeki bir üyesine “R. Kazım 

Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü” vermeyi kararlaş-

tırmıştır. 2006 yılında bu ödüle Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Füruzan Akar-Yıldız ödüle layık bulunmuştur.

Bu ödül ülkemizde bağımsız, yüksek motivasyon-

lu bilim insanı yetişmesine katkı yapmak ve bilim ile 

sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla verilmektedir.

Türk Farmakoloji Derneği asıl üyeleri arasından 

aday gösterileceklerin aşağıdaki özellikleri taşıması 

gereklidir:

1. Farmakolojide doktora veya tıpta uzmanlık dere-

cesini son 5 yıl içinde almış olmak

2. Halen yurtiçi veya yurtdışında bilfiil bilimsel 

araştırma ile uğraşıyor olmak

3. Yayınlarının en az yarısında ilk üç isim arasında 

yer almak (Sadece SCI-Expanded, SSCI, AHCI yayınları 

değerlendirmeye alınacaktır)

4. Araştırma yürütücüsü ya da “principal investiga-

tor” olarak rekabete dayalı bir münferit araştırma pro-

jesi desteği almış olmak (Tez projeleri dahil değildir)

5. H katsayısı en az 3 olmak (En az üç’er atıf almış 

asgari üç adet makalesi olmak)

Tüm Türk Farmakoloji Derneği üyeleri bu ödül için 

aday gösterebilirler, koşulları uyanlar kendileri de 

aday olarak başvurabilirler.

Ödül, dosyalar üzerinde yapılacak inceleme sonucu 

bir seçici kurul tarafından verilir. Seçimde adayın çalış-

maları, akademik başarısı, farmakoloji bilimine yaptığı 

katkının önemi ve bir camiaya rol modeli olabilecek 

nitelikleri gözönünde tutulur.

Ödül dosyasının içeriği:

1. Özgeçmiş formu (www.tfd.org.tr adresinden 

erişebilirsiniz)

2. Aday gösteren tarafından yazılmış gerekçeli 

takdim mektubu

3. Yayın listesi ve yayınların birer kopyası

Seçici kurul aşağıdaki gibi oluşturulur:

1. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

2. Yönetim kurulundan bir üye

3. Denetim kurulundan bir üye

4. Destekleyici kuruluş temsilcisi

5. TÜBA temsilcisi

6. Türk Farmakoloji Derneği üyeleri arasından belir-

lenen bir profesör, bir doçent üye

7. Türkiye’de ilaç sanayii sektörünü temsil eden iki 

üye

Seçici kurul Yönetim Kurulu seçimini takiben belir-

lenir ve görev süresi yönetim kurulunun görev süresi ile 

sınırlıdır.

Ödül takvimi:

31. Aralık. 2008 Dosya tesliminin son günü

Başvuruları dernek genel sekreteri kabul eder ve 

süreci yönlendirir.

Adres:

Prof. Dr. Bülent Gümüşel

Türk Farmakoloji Derneği Genel Sekreteri 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmakoloji Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye, Ankara

Ödül miktarı:

Türk Farmakoloji Derneği öz kaynakları ve destek-

leyici firmanın katkısı ile belirlenecek para ödülünün 

yanısıra bir plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Ödül töreni:

Ödül Türk Farmakoloji Derneği kış toplantısında 

verilecektir.
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Üyelerimizden...
Derneğimiz üyelerinden Hacettepe Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Alper B. İskit  Sağlık Bilimleri ala-

nında 2008 Yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü kazan-

mıştır.

Derneğimiz üyelerinden Trakya Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulugöl’ün  editörlüğünü 

yapmakta olduğu Trakya Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Dergisi SCI-Expanded tarafından “TRAKYA 

UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI” adıyla taran-

maya başlanmıştır; böylelikle ülkemizden çok az 

sayıda derginin yer aldığı indekse giren ilk tıp 

fakültesi dergisi olmuştur.

Üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını 

dileriz.

Türk Farmakoloji Derneği

Yönetim Kurulu

Nano Risk Conference 2008 

21 – 23 Ekim 2008, Paris, Fransa

Bilgi için: www.upperside.fr

38th Annual Meeting for the Society of Neu-

roscience

15-19 Kasım 2008, Washington, DC, Amerika 
Birleşik Devletleri

Bilgi için: www.sfn.org/am2008

2009 ECNP Workshop on Neuropsychophar-

macology for Young Scientists in Europe

5 – 8 Mart 2009, Nice, Fransa

Bilgi için: www.ecnp.eu

Experimental Biology 2009

18 –22 Nisan 2009, New Orleans, LA, Amerika 
Birleşik Devletleri

Bilgi için: www.the-aps.org/meetings/eb09/
index.htm

9th International Symposium on Pharma-

ceutical Sciences

23 – 26 Haziran 2009, Ankara

Bilgi için: www.pharmacy.ankara.edu.tr

XXXVI. International Congress of Physiologi-

cal Sciences

27 Temmuz – 1 Ağustos 2009, Kyoto, Japonya

Bilgi için: www.iups2009.com

(Duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da  
uluslararası bilimsel bir aktiviye varsa,  
lütfen yayın komisyonuna bildiriniz)

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

Bilimsel Toplantılar
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TFD Bursları hakkında hatırlatma
Türk Farmakoloji Derneği Bilimsel Etkinlik 

Destekleme Bursu ve Türk Farmakoloji Derneği-

GlaxoSmith Kline (GSK) Yurtdışı Bilimsel Etkinlik 

Seyahat Bursu’nun 2008 yılı 2. döneminin son 

başvuru tarihi 31 Aralık 2008 dir.

Yenilenen Burs başvuru formlarımıza ve burs-

ların ayrıntılarına Türk Farmakoloji Derneği’nin 

resmi internet sayfasından (www.tfd.org.tr) 

ulaşabilirsiniz.

Türk Farmakoloji Derneği

Yönetim Kurulu

Düzeltme
TFD Bülteninin Temmuz-Eylül 2008 sayısında 

yayımlanan Prof. Dr. Sibel Ülker Göksel’in “Türk 

Farmakoloji Derneği 3. DÖNEM Yeterlilik Kurulu 

Tarafından Düzenlenen “Çekirdek Eğitim Prog-

ramı ve Öğrenci Gelişim Defteri Kullanımı Anketi 

(2007)” Genel Değerlendirmesi” yazısında yer 

alan aşağıdaki tablo sehven yayınlanmamıştır.

Bu yanlışlıktan dolayı özür dileriz.

Saygılarımızla,

TFD Bülten Komisyonu

Düzeltme 
 
TFD Bülteninin Temmuz-Eylül 2008 sayısında yayımlanan Prof. Dr. Sibel Ülker Göksel’in  
“Türk Farmakoloji Derneği 3. DÖNEM Yeterlilik Kurulu Tarafından Düzenlenen “Çekirdek 
Eğitim Programı ve Öğrenci Gelişim Defteri Kullanımı Anketi (2007)” Genel 
Değerlendirmesi” yazısında yer alan aşağıdaki tablo sehven yayınlanmamıştır. 
 
Bu yanlışlıktan dolayı özür dileriz. 
 
Saygılarımızla, 
 
TFD Bülten Komisyonu 

 
 
Tablo 1. ÇEP Anketi gönderilen anabilim dallarının (AD) yapısı ve anket yanıtlama oranları 
 

Anket Gönderilen AD Anketi Yanıtlayan AD Fakülte 
Türü 

Kayıtlı AD 
Adedi Adedi Oranı (%) Adedi Oranı (%) 

Tıp 44 42 95 15 100 

Eczacılık 11 11 100 0 0 

Veterinerlik 15 10 67 0 0 

GENEL 70 63 90 15 24 
 



TFD Temmuz- Eylül 2008 Bülteninde yayımlanan 
bulmacanın yanıtları…..
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 Soldan Sağa
1. Biyolojik çözeltilerde, izole sıçan mide fundusu kullanılarak 

Vane tarafından tespit edilen madde.
2. Tavşanda ense kaslarındaki gevşeme ile karakterize edilen ve 

kürarizan maddelerin standardizasyonu için kullanılan test 
(ing).

3. Subkütan morfin enjeksiyonu sonrası farede tipik kuyruk dik-
leşmesi olarak gözlenen ve spinal reflekslerin şiddetlenmesi ile 
karakterize fenomen.

4. Kalp-Akciğer preparatının diğer adı
5. İlk defa Akil Muhtar tarafından tarif edilen, infiltrasyon 

anestezisinin tipik örneği kabul edilen ve lokal anesteziklerin 
biyolojik aktivitelerinin tayini için kobay sırtına uygulanan 
lokal anestezik.

Yukarıdan Aşağı
1. Lokal anesteziklerin biyolojik standardizasyonu için kullanılan, deserebre kurbağa asit refleksinin prokain uygulandıktan sonra 

kaybolması esasına dayanan ve ilk defa tarifleyenin adıyla anılan test.
2. Kediye yüksek doz atropin ve d-tubokürarin verildiğinde mast hücrelerinden salıverilen otakoid.
3. İzole kobay ileumu, sülük sırt kası, sıçan duodenumu gibi preparatlar için hazırlanan besleyici solüsyon.
4. Ergo alkaloidlerinin oksitosik etkilerinin gözlenmesi amacıyla izole kobay uterusunda kullanılan besleyici solüsyon.
5. Yavru dişi sıçanlarda uterus mukozasında proliferasyona yol açan ve biyolojik standardizasyonu için  kuluçkaya yatırılmış güvercin 

kursağı mukazasında proliferasyonunun gözlendiği  hormon.

Hazırlayan:
Doç. Dr. Pelin Kelicen
Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji AbD
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