


4TFD Bülteni  | Say ı:  146 | Ocak - Mart 2022

sunumun ardından en son çalıştığı Karatay Üni-
versitesinden bir hocamızın gönderdiği görüntülü 
mesaj duygulu anlar yaşattı. Sonrasında Alper İskit
hocamızın Prof. Dr. Rüştü Onur’un hayatını, çalış-
malarını ve anılarını içeren güzel konuşmasının ar-
dından Yıldırım Sara, Hakan Orer, Süreyya Barun
hocalarımız Rüştü Hoca ile ilgili anılarını ve duy-
gularını bizlerle paylaştılar. Bu konuşmalar bize 
farmakoloji camiasının vefalı yönünü bir kez daha
göstermiş oldu. Toplantının son kısmında ise Rüştü
Onur hocamızın kızları Prof. Dr. Deniz Onur Erman
bizlere değerli hocamız hakkında duygu yüklü bir
konuşma yaptı. Bu vesileyle bir kez daha her iki ho-
camıza da Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de
baş sağlığı diliyorum.  

Sempozyumun ikinci gününde bilimsel prog-
ram sunumları yer aldı. Farmakolojinin farklı alt 
dallarında 4 farklı meslektaşımız bize yapmış ol-
dukları çalışmaları sundular. İlk sunumda Aydın 
Sinan Apaydın majör depresif hastalarda bazı 
belirteçlerin kognitif fonksiyonlarla ilişkisini ve 
antidepresan ilaç tedavisine bağlı değişimleri in-
celediği çalışmasını anlattı. Sonrasında ise Tuğba 
Eryiğit epilepsi ve Parkinson hastalığı birlikteliğinin 
deneysel modellerle ilişkisi konulu çalışmalarını 
sundu. Öğleden sonraki oturumlarda ise sırasıy-
la Mert Kaşkal hipertansiyon hastalarında mo-
bil uygulama kullanımının tedavi başarısı ve ilaç 
uyuncu üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasını; 
Erkan Maytalman ise metamizolün hematopo-
etik progenitör hücreler üzerine etkileri konulu 
çalışmasını sundular. Her sunumun sonunda âdet 
olduğu üzere salonda bulunan hocalar tarafından 
araştırmacılara sorular yöneltildi. Bu soru-cevap 
kısmı sempozyumun temelini oluşturan kuşak-
lararası etkileşimin en yoğun gerçekleştiği bölüm-
dü. Özellikle eğitimlerine yeni başlayan genç far-
makolog adaylarının yönelttiği sorular ve katkılar 
sempozyumun hedeflediği başarıyı yakaladığının 
bir göstergesiydi. Ayrıca sabah ve öğleden sonra 
oturumları arasında derneğimiz yönetim kurulu 

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Derneğimiz tarafından düzenlenen Prof. Dr. 
Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklar-
arası Bilimsel Etkileşme Sempozyumunun (FEKBES)
31’incisi uzun bir pandemi sürecinin ardından yüz 
yüze gerçekleştirildi. Bu seneki toplantı yakın za-
manda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr.
Rüştü Onur ve Prof.Dr. Necdet Doğan adına 3-5 
Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Yüz
yüze toplantılara olan özlemin artışı toplantıya yo-
ğun bir ilgi olmasından anlaşılıyordu.  

Sempozyum açılışında derneğimizin başkanı 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok hocamız tarafından açılış 
konuşması yapıldı. Hocamız konuşmasında sem-
pozyumun düzenlenme süreci ve yüz yüze top-
lantılara ara vermek zorunda kaldığımız pandemi
süresi boyunca derneğimiz faaliyetlerinden bah-
setti. Ahmet Altun hocamız da FEKBES tarihçe-
sini fotoğrafların eşlik ettiği bir sunumla bizlere 
anlattı ve adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. 
Mehmet Melli hocamız ise bugüne kadar birçok 
toplantıda bulunmuş olmanın verdiği tecrübe 
ile geçmiş FEKBES’lerdeki anılarını bizlerle pay-
laştığı konuşmasında katılımcıların gözünde güzel 
hatıraların canlanmasına neden oldu.  Daha sonra
artık geleneksel hale gelen, Farmakoloji alanında
40’ıncı yıllarını tamamlayan derneğimiz üyelerin-
den Prof. Dr. F. Gül Ayanoğlu Dülger, Prof.Dr.
Levent Üstünel ve  Dr. Ecz. Vedat Eğilmez hoca-
larımıza plaketleri takdim edildi.  

Her yıl derneğimiz üyesi genç bir araştırmacıya 
verilen ‘R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik 
Ödülü’ bu yıl jüri üyelerinin değerlendirmesi so-
nucu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
Fatma Nihan Cankara’ya takdim edildi. Bu vesi-
leyle kendisini tekrar tebrik eder, bundan sonraki
çalışma hayatında başarılarının devamını dilerim.
Ödül sunumunun ardında toplantının anısına dü-
zenlediğimiz hocalarımızı anma programına geçil-
di. Prof. Dr. Necdet Doğan hocamızı anlatan bir

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,  

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’nin 2022 yılı ilk sayısından merhaba… 

Türk Farmakoloji Derneğinin 21 Ocak’ta Ankara’da yapılan 34. Olağan Seçimli Genel Kurulunda Yönetim
Kurulumuzu bir kez daha seçerek iki yıllığına tekrar göreve getirdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarım. Benimle
birlikte değerli çalışma arkadaşlarım Sedat R. Altuğ, Günay Yetik Anacak, Aslı F. Ceylan, Gökçe Topal, İsmail
Mert Vural ve Ahmet Altun’dan oluşan Yönetim Kuruluyla güveninize layık olmak için elimizden gelen çabayı
göstereceğiz. Bu dönemde diğer etkinliklerin yanısıra farmakoloji eğitiminde standardizasyonu sağlamak
için çalışmalar yapmayı hedeflediğimizi de belirtmek isterim. 
 

Yeni dönemin ilk toplantısı 31. FEKBES (Türk Farmakoloji Derneği Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde
Kuşaklararası Eğitim Sempozyumu)’i, 3-5 Mart 2022’de, Antalya’da Paloma Foresta otelde gerçekleştirdik.
Yirmidokuz yıl önce konuşmacı genç farmakolog olarak katıldığım, Antalya’da Çamyuva’da yapılan 2.
FEKBES’den sonra yine Antalya’da yapılan 31. FEKBES’e Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak katılmaktan onur duydum. 31. FEKBES, COVID-19 küresel salgını nedeniyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirdiğimiz 29. ve 30. FEKBES’ten sonra ilk kez yüz yüze biraraya gelen Farmakoloji ailesinin özlem
giderdiği bir toplantı oldu. Bu toplantının hazırlığında görev alan Yönetim Kurulu Üyelerimiz İsmail Mert Vural ve
Ahmet Altun ile bilim kurulu üyelerimiz Hakan S. Orer, Alper İskit, Zeliha Yazıcı, Rezzan Gülhan ve Süreyya Barun’a
teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Altun’un da dile getirdiği gibi, genellikle dağlarda ve
kayak merkezlerinde yapılan FEKBES’lerden sonra 31. FEKBES’de deniz seviyesine, Antalya’ya indik. Yine de
mevsim koşulları ve Toroslar kara yolu ile toplantıya gelen katılımcılarımızın bazılarına kar ve fırtına, hava yolu
ile gelen katılımcılarımıza ise gecikme sürprizi yaşattı. Sonuçta tüm katılımcıların sağlıkla toplantımıza
katılabilmeleri yüreğimize su serpti.       

Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr. Necdet Doğan ve Prof. Dr. Rüştü Onur anısına
yaptığımız 31. FEKBES rekor sayıda kayıtlı katılımcı (100 katılımcı, refakatçılar ile birlikte 135 kişi) ile gerçekleşti.
Farmakolojide 40. Yılını dolduran Prof.Dr. Levent Büyükuysal, Dr.Ecz. Vedat Eğilmez ve Dr. Oğuz Akbaş’a
plaketlerini takdim ettik. Toplantıya katılamayan Prof. Dr. Zekiye Nur Banoğlu, Prof. Dr. Fatma Akar, Prof. Dr.
Levent Üstünes, Prof. Dr. Serdar Uma ve Prof. Dr. Yusuf Öztürk’ün plaketlerini adreslerine göndereceğiz. 2021
yılı R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’nün sahibi ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatma Nihan Cankara oldu. Altı genç farmakolog üyemiz bizimle çalışmalarını
paylaştı. 31. FEKBES’e lisansüstü eğitim yapan 26 genç farmakolog katıldı. Onlarla yaptığımız toplantıda, 
sorunlarını dinledik ve çözüm üretmeye çalıştık. Özellikle eğitim konusundaki isteklerini hemen değerlendirerek
Yönetim Kurulu olarak çalışmalara başladık.  

Kaybettiğimiz hocalarımızı anma törenimizin duygusal boyutu çok yüksekti. Kendilerini yaptıkları işler ve
çalışmalarla ağlayarak değil gülümseyerek ve onları anlayarak andık. Merhum Prof. Dr. Necdet Doğan ve
Prof. Dr. Rüştü Onur’un tüm meslektaşlarımıza örnek olacağına inanıyorum. 

Yeni dönemde gerçekleştirdiğimiz önemli adımlardan biri de Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının özlük hakları ve
görev tanımları ile ilgili olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra Kaymak Ulusoy ile yüz yüze görüşmelerdi. Bu görüşmelerin ve resmi olarak 
yazdığımız yazıların Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının sorunlarının çözümlenmesi için önemli basamaklar olduğuna
inanıyorum. Toplantının ayrıntılarını Doç. Dr. İsmail Mert Vural’ın kaleminden bültende bulabilirsiniz.  

COVID-19 salgınının hızını kesmesiyle, yeni dönemde yüz yüze toplantılarla sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz.
İçeriğinin büyük bir bölümünü 31. FEKBES’e ayırdığımız, bilim, tarih ve sanatın içiçe olduğu  bu sayıyı keyifle
okumanızı diliyorum.     

ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

2TFD Bülteni  | Sayı: 146 | Ocak - Mart 2022

TFD Bülteni
Sayı: 146
Ocak - Mart 2022

Editör
Yeşim TUNÇOK

Editör Yardımcısı
Günay YETİK ANACAK

Yayın Kurulu
Sedat R. ALTUĞ
Aslı F. CEYLAN
Gökçe TOPAL TANYILMAZ
İsmail Mert VURAL
Ahmet ALTUN

Bilim Kurulu
Yusuf KARATAŞ
Seyhan ŞAHAN FIRAT
Gönen ÖZŞARLAK SÖZER
İlkay ALP YILDIRIM
Beyzagül ERKAYMAN
M. Kürşat DERİCİ
Yeşim KAYA YAŞAR
Dilara BALKAN
Merve YILMAZ BOZOĞLAN
Mehmet GÜNATA
Elif ONAT

Grafik Düzenleme
Dorukhan AKTÜRK
dorukhanakturk@gmail.com

Bültende yer almasını istediğiniz yazı ve haberleri
tfdbulten@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
3

5

7

13

15

18

20

22

28

30
34

ÖNSÖZ

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN
26. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI
FARMAKOLOJİ KONGRESİ
26. Ulusal ve 1. Uluslararası
Farmakoloji Kongresi’nin Ardından

Farmakoloji 2021 Kongremizin Ardından:
Geri Bildirimler

TARİHTEN SAYFALAR
Sanatoryumları Kapattıran İlaç ve Nobel Ödülleri

GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN
İlaç mı Zehir mi? “Şarap-ı Fariğ”
ve Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü Hadisesi

BİR FARMAKOLOG BİR SANAT
Prof. Dr. Kansu Büyükafşar’ la
Hayatın Akışına Bir Dans Molası

PROF. DR. RÜŞTÜ ONUR’UN ANISINA

TFD YÖNETİM KURULU / ÇALIŞMA GRUBU /
KOMİSYON /TEMSİCİLİKLERİNDEN HABERLER
TFD 2020 - 2021 Faaliyet Raporu

ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Eylül-Aralık 2021 Tarihleri Arasında 
Üyelerimizden Haberler

TFD’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

FARMABULMACA



3TFD Bülteni  | Sayı: 146 | Ocak - Mart 2022

Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,  

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’nin 2022 yılı ilk sayısından merhaba… 

Türk Farmakoloji Derneğinin 21 Ocak’ta Ankara’da yapılan 34. Olağan Seçimli Genel Kurulunda Yönetim
Kurulumuzu bir kez daha seçerek iki yıllığına tekrar göreve getirdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarım. Benimle
birlikte değerli çalışma arkadaşlarım Sedat R. Altuğ, Günay Yetik Anacak, Aslı F. Ceylan, Gökçe Topal, İsmail
Mert Vural ve Ahmet Altun’dan oluşan Yönetim Kuruluyla güveninize layık olmak için elimizden gelen çabayı
göstereceğiz. Bu dönemde diğer etkinliklerin yanısıra farmakoloji eğitiminde standardizasyonu sağlamak
için çalışmalar yapmayı hedeflediğimizi de belirtmek isterim. 
 

Yeni dönemin ilk toplantısı 31. FEKBES (Türk Farmakoloji Derneği Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde
Kuşaklararası Eğitim Sempozyumu)’i, 3-5 Mart 2022’de, Antalya’da Paloma Foresta otelde gerçekleştirdik.
Yirmidokuz yıl önce konuşmacı genç farmakolog olarak katıldığım, Antalya’da Çamyuva’da yapılan 2.
FEKBES’den sonra yine Antalya’da yapılan 31. FEKBES’e Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak katılmaktan onur duydum. 31. FEKBES, COVID-19 küresel salgını nedeniyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirdiğimiz 29. ve 30. FEKBES’ten sonra ilk kez yüz yüze biraraya gelen Farmakoloji ailesinin özlem
giderdiği bir toplantı oldu. Bu toplantının hazırlığında görev alan Yönetim Kurulu Üyelerimiz İsmail Mert Vural ve
Ahmet Altun ile bilim kurulu üyelerimiz Hakan S. Orer, Alper İskit, Zeliha Yazıcı, Rezzan Gülhan ve Süreyya Barun’a
teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Altun’un da dile getirdiği gibi, genellikle dağlarda ve
kayak merkezlerinde yapılan FEKBES’lerden sonra 31. FEKBES’de deniz seviyesine, Antalya’ya indik. Yine de
mevsim koşulları ve Toroslar kara yolu ile toplantıya gelen katılımcılarımızın bazılarına kar ve fırtına, hava yolu
ile gelen katılımcılarımıza ise gecikme sürprizi yaşattı. Sonuçta tüm katılımcıların sağlıkla toplantımıza
katılabilmeleri yüreğimize su serpti.       

Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr. Necdet Doğan ve Prof. Dr. Rüştü Onur anısına
yaptığımız 31. FEKBES rekor sayıda kayıtlı katılımcı (100 katılımcı, refakatçılar ile birlikte 135 kişi) ile gerçekleşti.
Farmakolojide 40. Yılını dolduran Prof.Dr. Levent Büyükuysal, Dr.Ecz. Vedat Eğilmez ve Dr. Oğuz Akbaş’a
plaketlerini takdim ettik. Toplantıya katılamayan Prof. Dr. Zekiye Nur Banoğlu, Prof. Dr. Fatma Akar, Prof. Dr.
Levent Üstünes, Prof. Dr. Serdar Uma ve Prof. Dr. Yusuf Öztürk’ün plaketlerini adreslerine göndereceğiz. 2021
yılı R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’nün sahibi ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatma Nihan Cankara oldu. Altı genç farmakolog üyemiz bizimle çalışmalarını
paylaştı. 31. FEKBES’e lisansüstü eğitim yapan 26 genç farmakolog katıldı. Onlarla yaptığımız toplantıda, 
sorunlarını dinledik ve çözüm üretmeye çalıştık. Özellikle eğitim konusundaki isteklerini hemen değerlendirerek
Yönetim Kurulu olarak çalışmalara başladık.  

Kaybettiğimiz hocalarımızı anma törenimizin duygusal boyutu çok yüksekti. Kendilerini yaptıkları işler ve
çalışmalarla ağlayarak değil gülümseyerek ve onları anlayarak andık. Merhum Prof. Dr. Necdet Doğan ve
Prof. Dr. Rüştü Onur’un tüm meslektaşlarımıza örnek olacağına inanıyorum. 

Yeni dönemde gerçekleştirdiğimiz önemli adımlardan biri de Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının özlük hakları ve
görev tanımları ile ilgili olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra Kaymak Ulusoy ile yüz yüze görüşmelerdi. Bu görüşmelerin ve resmi olarak 
yazdığımız yazıların Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının sorunlarının çözümlenmesi için önemli basamaklar olduğuna
inanıyorum. Toplantının ayrıntılarını Doç. Dr. İsmail Mert Vural’ın kaleminden bültende bulabilirsiniz.  

COVID-19 salgınının hızını kesmesiyle, yeni dönemde yüz yüze toplantılarla sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz.
İçeriğinin büyük bir bölümünü 31. FEKBES’e ayırdığımız, bilim, tarih ve sanatın içiçe olduğu  bu sayıyı keyifle
okumanızı diliyorum.     

ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

4TFD Bülteni  | Say ı:  146 | Ocak - Mart 2022

sunumun ardından en son çalıştığı Karatay Üni-
versitesinden bir hocamızın gönderdiği görüntülü 
mesaj duygulu anlar yaşattı. Sonrasında Alper İskit
hocamızın Prof. Dr. Rüştü Onur’un hayatını, çalış-
malarını ve anılarını içeren güzel konuşmasının ar-
dından Yıldırım Sara, Hakan Orer, Süreyya Barun
hocalarımız Rüştü Hoca ile ilgili anılarını ve duy-
gularını bizlerle paylaştılar. Bu konuşmalar bize 
farmakoloji camiasının vefalı yönünü bir kez daha
göstermiş oldu. Toplantının son kısmında ise Rüştü
Onur hocamızın kızları Prof. Dr. Deniz Onur Erman
bizlere değerli hocamız hakkında duygu yüklü bir
konuşma yaptı. Bu vesileyle bir kez daha her iki ho-
camıza da Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de
baş sağlığı diliyorum.  

Sempozyumun ikinci gününde bilimsel prog-
ram sunumları yer aldı. Farmakolojinin farklı alt 
dallarında 4 farklı meslektaşımız bize yapmış ol-
dukları çalışmaları sundular. İlk sunumda Aydın 
Sinan Apaydın majör depresif hastalarda bazı 
belirteçlerin kognitif fonksiyonlarla ilişkisini ve 
antidepresan ilaç tedavisine bağlı değişimleri in-
celediği çalışmasını anlattı. Sonrasında ise Tuğba 
Eryiğit epilepsi ve Parkinson hastalığı birlikteliğinin 
deneysel modellerle ilişkisi konulu çalışmalarını 
sundu. Öğleden sonraki oturumlarda ise sırasıy-
la Mert Kaşkal hipertansiyon hastalarında mo-
bil uygulama kullanımının tedavi başarısı ve ilaç 
uyuncu üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasını; 
Erkan Maytalman ise metamizolün hematopo-
etik progenitör hücreler üzerine etkileri konulu 
çalışmasını sundular. Her sunumun sonunda âdet 
olduğu üzere salonda bulunan hocalar tarafından 
araştırmacılara sorular yöneltildi. Bu soru-cevap 
kısmı sempozyumun temelini oluşturan kuşak-
lararası etkileşimin en yoğun gerçekleştiği bölüm-
dü. Özellikle eğitimlerine yeni başlayan genç far-
makolog adaylarının yönelttiği sorular ve katkılar 
sempozyumun hedeflediği başarıyı yakaladığının 
bir göstergesiydi. Ayrıca sabah ve öğleden sonra 
oturumları arasında derneğimiz yönetim kurulu 

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Derneğimiz tarafından düzenlenen Prof. Dr. 
Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklar-
arası Bilimsel Etkileşme Sempozyumunun (FEKBES)
31’incisi uzun bir pandemi sürecinin ardından yüz 
yüze gerçekleştirildi. Bu seneki toplantı yakın za-
manda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr.
Rüştü Onur ve Prof.Dr. Necdet Doğan adına 3-5 
Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Yüz
yüze toplantılara olan özlemin artışı toplantıya yo-
ğun bir ilgi olmasından anlaşılıyordu.  

Sempozyum açılışında derneğimizin başkanı 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok hocamız tarafından açılış 
konuşması yapıldı. Hocamız konuşmasında sem-
pozyumun düzenlenme süreci ve yüz yüze top-
lantılara ara vermek zorunda kaldığımız pandemi
süresi boyunca derneğimiz faaliyetlerinden bah-
setti. Ahmet Altun hocamız da FEKBES tarihçe-
sini fotoğrafların eşlik ettiği bir sunumla bizlere 
anlattı ve adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. 
Mehmet Melli hocamız ise bugüne kadar birçok 
toplantıda bulunmuş olmanın verdiği tecrübe 
ile geçmiş FEKBES’lerdeki anılarını bizlerle pay-
laştığı konuşmasında katılımcıların gözünde güzel 
hatıraların canlanmasına neden oldu.  Daha sonra
artık geleneksel hale gelen, Farmakoloji alanında
40’ıncı yıllarını tamamlayan derneğimiz üyelerin-
den Prof. Dr. F. Gül Ayanoğlu Dülger, Prof.Dr.
Levent Üstünel ve  Dr. Ecz. Vedat Eğilmez hoca-
larımıza plaketleri takdim edildi.  

Her yıl derneğimiz üyesi genç bir araştırmacıya 
verilen ‘R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik 
Ödülü’ bu yıl jüri üyelerinin değerlendirmesi so-
nucu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
Fatma Nihan Cankara’ya takdim edildi. Bu vesi-
leyle kendisini tekrar tebrik eder, bundan sonraki
çalışma hayatında başarılarının devamını dilerim.
Ödül sunumunun ardında toplantının anısına dü-
zenlediğimiz hocalarımızı anma programına geçil-
di. Prof. Dr. Necdet Doğan hocamızı anlatan bir

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,  

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’nin 2022 yılı ilk sayısından merhaba… 

Türk Farmakoloji Derneğinin 21 Ocak’ta Ankara’da yapılan 34. Olağan Seçimli Genel Kurulunda Yönetim
Kurulumuzu bir kez daha seçerek iki yıllığına tekrar göreve getirdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarım. Benimle
birlikte değerli çalışma arkadaşlarım Sedat R. Altuğ, Günay Yetik Anacak, Aslı F. Ceylan, Gökçe Topal, İsmail
Mert Vural ve Ahmet Altun’dan oluşan Yönetim Kuruluyla güveninize layık olmak için elimizden gelen çabayı
göstereceğiz. Bu dönemde diğer etkinliklerin yanısıra farmakoloji eğitiminde standardizasyonu sağlamak
için çalışmalar yapmayı hedeflediğimizi de belirtmek isterim. 
 

Yeni dönemin ilk toplantısı 31. FEKBES (Türk Farmakoloji Derneği Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde
Kuşaklararası Eğitim Sempozyumu)’i, 3-5 Mart 2022’de, Antalya’da Paloma Foresta otelde gerçekleştirdik.
Yirmidokuz yıl önce konuşmacı genç farmakolog olarak katıldığım, Antalya’da Çamyuva’da yapılan 2.
FEKBES’den sonra yine Antalya’da yapılan 31. FEKBES’e Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak katılmaktan onur duydum. 31. FEKBES, COVID-19 küresel salgını nedeniyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirdiğimiz 29. ve 30. FEKBES’ten sonra ilk kez yüz yüze biraraya gelen Farmakoloji ailesinin özlem
giderdiği bir toplantı oldu. Bu toplantının hazırlığında görev alan Yönetim Kurulu Üyelerimiz İsmail Mert Vural ve
Ahmet Altun ile bilim kurulu üyelerimiz Hakan S. Orer, Alper İskit, Zeliha Yazıcı, Rezzan Gülhan ve Süreyya Barun’a
teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Altun’un da dile getirdiği gibi, genellikle dağlarda ve
kayak merkezlerinde yapılan FEKBES’lerden sonra 31. FEKBES’de deniz seviyesine, Antalya’ya indik. Yine de
mevsim koşulları ve Toroslar kara yolu ile toplantıya gelen katılımcılarımızın bazılarına kar ve fırtına, hava yolu
ile gelen katılımcılarımıza ise gecikme sürprizi yaşattı. Sonuçta tüm katılımcıların sağlıkla toplantımıza
katılabilmeleri yüreğimize su serpti.       

Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr. Necdet Doğan ve Prof. Dr. Rüştü Onur anısına
yaptığımız 31. FEKBES rekor sayıda kayıtlı katılımcı (100 katılımcı, refakatçılar ile birlikte 135 kişi) ile gerçekleşti.
Farmakolojide 40. Yılını dolduran Prof.Dr. Levent Büyükuysal, Dr.Ecz. Vedat Eğilmez ve Dr. Oğuz Akbaş’a
plaketlerini takdim ettik. Toplantıya katılamayan Prof. Dr. Zekiye Nur Banoğlu, Prof. Dr. Fatma Akar, Prof. Dr.
Levent Üstünes, Prof. Dr. Serdar Uma ve Prof. Dr. Yusuf Öztürk’ün plaketlerini adreslerine göndereceğiz. 2021
yılı R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’nün sahibi ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatma Nihan Cankara oldu. Altı genç farmakolog üyemiz bizimle çalışmalarını
paylaştı. 31. FEKBES’e lisansüstü eğitim yapan 26 genç farmakolog katıldı. Onlarla yaptığımız toplantıda, 
sorunlarını dinledik ve çözüm üretmeye çalıştık. Özellikle eğitim konusundaki isteklerini hemen değerlendirerek
Yönetim Kurulu olarak çalışmalara başladık.  

Kaybettiğimiz hocalarımızı anma törenimizin duygusal boyutu çok yüksekti. Kendilerini yaptıkları işler ve
çalışmalarla ağlayarak değil gülümseyerek ve onları anlayarak andık. Merhum Prof. Dr. Necdet Doğan ve
Prof. Dr. Rüştü Onur’un tüm meslektaşlarımıza örnek olacağına inanıyorum. 

Yeni dönemde gerçekleştirdiğimiz önemli adımlardan biri de Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının özlük hakları ve
görev tanımları ile ilgili olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra Kaymak Ulusoy ile yüz yüze görüşmelerdi. Bu görüşmelerin ve resmi olarak 
yazdığımız yazıların Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının sorunlarının çözümlenmesi için önemli basamaklar olduğuna
inanıyorum. Toplantının ayrıntılarını Doç. Dr. İsmail Mert Vural’ın kaleminden bültende bulabilirsiniz.  

COVID-19 salgınının hızını kesmesiyle, yeni dönemde yüz yüze toplantılarla sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz.
İçeriğinin büyük bir bölümünü 31. FEKBES’e ayırdığımız, bilim, tarih ve sanatın içiçe olduğu  bu sayıyı keyifle
okumanızı diliyorum.     

ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri, 

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’nin 2022 yılı ilk sayısından merhaba…

Türk Farmakoloji Derneğinin 21 Ocak’ta Ankara’da yapılan 34. Olağan Seçimli Genel Kurulunda Yönetim 
Kurulumuzu bir kez daha seçerek iki yıllığına tekrar göreve getirdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarım. Benimle 
birlikte değerli çalışma arkadaşlarım Sedat R. Altuğ, Günay Yetik Anacak, Aslı F. Ceylan, Gökçe Topal, İsmail 
Mert Vural ve Ahmet Altun’dan oluşan Yönetim Kuruluyla güveninize layık olmak için elimizden gelen çabayı 
göstereceğiz. Bu dönemde diğer etkinliklerin yanısıra farmakoloji eğitiminde standardizasyonu sağlamak için 
çalışmalar yapmayı hedeflediğimizi de belirtmek isterim. 

Yeni dönemin ilk toplantısı 31. FEKBES (Türk Farmakoloji Derneği Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde 
Kuşaklararası Eğitim Sempozyumu)’i, 3-5 Mart 2022’de, Antalya’da Paloma Foresta otelde gerçekleştirdik. Yirmi-
dokuz yıl önce konuşmacı genç farmakolog olarak katıldığım, Antalya’da Çamyuva’da yapılan 2. FEKBES’den 
sonra yine Antalya’da yapılan 31. FEKBES’e Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak katıl-
maktan onur duydum. 31. FEKBES, COVID-19 küresel salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz 29. 
ve 30. FEKBES’ten sonra ilk kez yüz yüze biraraya gelen Farmakoloji ailesinin özlem giderdiği bir toplantı oldu. Bu 
toplantının hazırlığında görev alan Yönetim Kurulu Üyelerimiz İsmail Mert Vural ve Ahmet Altun ile bilim kurulu 
üyelerimiz Hakan S. Orer, Alper İskit, Zeliha Yazıcı, Rezzan Gülhan ve Süreyya Barun’a teşekkürlerimi sunuyorum. 
Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Altun’un da dile getirdiği gibi, genellikle dağlarda ve kayak merkezlerinde yapılan 
FEKBES’lerden sonra 31. FEKBES’de deniz seviyesine, Antalya’ya indik. Yine de mevsim koşulları ve Toroslar 
kara yolu ile toplantıya gelen katılımcılarımızın bazılarına kar ve fırtına, hava yolu ile gelen katılımcılarımıza ise 
gecikme sürprizi yaşattı. Sonuçta tüm katılımcıların sağlıkla toplantımıza katılabilmeleri yüreğimize su serpti.      

Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof.Dr. Necdet Doğan ve Prof.Dr. Rüştü Onur anısına 
yaptığımız 31. FEKBES rekor sayıda kayıtlı katılımcı (100 katılımcı, refakatçılar ile birlikte 135 kişi) ile gerçekleşti. 
Farmakolojide 40. Yılını dolduran Prof.Dr. Levent Büyükuysal, Dr.Ecz. Vedat Eğilmez ve Dr. Oğuz Akbaş’a plaket-
lerini takdim ettik. Toplantıya katılamayan Prof.Dr. Zekiye Nur Banoğlu, Prof.Dr. Fatma Akar, Prof.Dr. Levent 
Üstünes, Prof.Dr. Serdar Uma ve Prof.Dr. Yusuf Öztürk’ün plaketlerini adreslerine göndereceğiz. 2021 yılı R.Kazım 
Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’nün sahibi ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
Doç.Dr. Fatma Nihan Cankara oldu.  Altı genç farmakolog üyemiz bizimle çalışmalarını paylaştı. 31. FEKBES’e 
lisansüstü eğitim yapan 26 genç farmakolog katıldı. Onlarla yaptığımız toplantıda, sorunlarını dinledik ve çözüm 
üretmeye çalıştık. Özellikle eğitim konusundaki isteklerini hemen değerlendirerek Yönetim Kurulu olarak çalış-
malara başladık. 

Kaybettiğimiz hocalarımızı anma törenimizin duygusal boyutu çok yüksekti. Kendilerini yaptıkları işler ve 
çalışmalarla ağlayarak değil gülümseyerek ve onları anlayarak andık. Merhum Prof.Dr. Necdet Doğan ve Prof.
Dr. Rüştü Onur’un tüm meslektaşlarımıza örnek olacağına inanıyorum.

Yeni dönemde gerçekleştirdiğimiz önemli adımlardan biri de Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının özlük hakları ve 
görev tanımları ile ilgili olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Prof.Dr. Semra Kaymak Ulusoy ile yüz yüze görüşmelerdi. Bu görüşmelerin ve resmi olarak yazdığımız 
yazıların Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının sorunlarının çözümlenmesi için önemli basamaklar olduğuna inanı-
yorum.   Toplantının ayrıntılarını Doç.Dr. İsmail Mert Vural’ın kaleminden bültende bulabilirsiniz. 

COVID-19 salgınının hızını kesmesiyle, yeni dönemde yüz yüze toplantılarla sizlerle birlikte olmayı planlı-
yoruz. İçeriğinin büyük bir bölümünü 31. FEKBES’e ayırdığımız, bilim, tarih ve sanatın içiçe olduğu bu sayıyı keyifle 
okumanızı diliyorum.
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sunumun ardından en son çalıştığı Karatay Üni-
versitesinden bir hocamızın gönderdiği görüntülü 
mesaj duygulu anlar yaşattı. Sonrasında Alper İskit
hocamızın Prof. Dr. Rüştü Onur’un hayatını, çalış-
malarını ve anılarını içeren güzel konuşmasının ar-
dından Yıldırım Sara, Hakan Orer, Süreyya Barun
hocalarımız Rüştü Hoca ile ilgili anılarını ve duy-
gularını bizlerle paylaştılar. Bu konuşmalar bize 
farmakoloji camiasının vefalı yönünü bir kez daha
göstermiş oldu. Toplantının son kısmında ise Rüştü
Onur hocamızın kızları Prof. Dr. Deniz Onur Erman
bizlere değerli hocamız hakkında duygu yüklü bir
konuşma yaptı. Bu vesileyle bir kez daha her iki ho-
camıza da Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de
baş sağlığı diliyorum.  

Sempozyumun ikinci gününde bilimsel prog-
ram sunumları yer aldı. Farmakolojinin farklı alt 
dallarında 4 farklı meslektaşımız bize yapmış ol-
dukları çalışmaları sundular. İlk sunumda Aydın 
Sinan Apaydın majör depresif hastalarda bazı 
belirteçlerin kognitif fonksiyonlarla ilişkisini ve 
antidepresan ilaç tedavisine bağlı değişimleri in-
celediği çalışmasını anlattı. Sonrasında ise Tuğba 
Eryiğit epilepsi ve Parkinson hastalığı birlikteliğinin 
deneysel modellerle ilişkisi konulu çalışmalarını 
sundu. Öğleden sonraki oturumlarda ise sırasıy-
la Mert Kaşkal hipertansiyon hastalarında mo-
bil uygulama kullanımının tedavi başarısı ve ilaç 
uyuncu üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasını; 
Erkan Maytalman ise metamizolün hematopo-
etik progenitör hücreler üzerine etkileri konulu 
çalışmasını sundular. Her sunumun sonunda âdet 
olduğu üzere salonda bulunan hocalar tarafından 
araştırmacılara sorular yöneltildi. Bu soru-cevap 
kısmı sempozyumun temelini oluşturan kuşak-
lararası etkileşimin en yoğun gerçekleştiği bölüm-
dü. Özellikle eğitimlerine yeni başlayan genç far-
makolog adaylarının yönelttiği sorular ve katkılar 
sempozyumun hedeflediği başarıyı yakaladığının 
bir göstergesiydi. Ayrıca sabah ve öğleden sonra 
oturumları arasında derneğimiz yönetim kurulu 

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Derneğimiz tarafından düzenlenen Prof. Dr. 
Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklar-
arası Bilimsel Etkileşme Sempozyumunun (FEKBES)
31’incisi uzun bir pandemi sürecinin ardından yüz 
yüze gerçekleştirildi. Bu seneki toplantı yakın za-
manda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr.
Rüştü Onur ve Prof.Dr. Necdet Doğan adına 3-5 
Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Yüz
yüze toplantılara olan özlemin artışı toplantıya yo-
ğun bir ilgi olmasından anlaşılıyordu.  

Sempozyum açılışında derneğimizin başkanı 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok hocamız tarafından açılış 
konuşması yapıldı. Hocamız konuşmasında sem-
pozyumun düzenlenme süreci ve yüz yüze top-
lantılara ara vermek zorunda kaldığımız pandemi
süresi boyunca derneğimiz faaliyetlerinden bah-
setti. Ahmet Altun hocamız da FEKBES tarihçe-
sini fotoğrafların eşlik ettiği bir sunumla bizlere 
anlattı ve adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. 
Mehmet Melli hocamız ise bugüne kadar birçok 
toplantıda bulunmuş olmanın verdiği tecrübe 
ile geçmiş FEKBES’lerdeki anılarını bizlerle pay-
laştığı konuşmasında katılımcıların gözünde güzel 
hatıraların canlanmasına neden oldu.  Daha sonra
artık geleneksel hale gelen, Farmakoloji alanında
40’ıncı yıllarını tamamlayan derneğimiz üyelerin-
den Prof. Dr. F. Gül Ayanoğlu Dülger, Prof.Dr.
Levent Üstünel ve  Dr. Ecz. Vedat Eğilmez hoca-
larımıza plaketleri takdim edildi.  

Her yıl derneğimiz üyesi genç bir araştırmacıya 
verilen ‘R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik 
Ödülü’ bu yıl jüri üyelerinin değerlendirmesi so-
nucu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
Fatma Nihan Cankara’ya takdim edildi. Bu vesi-
leyle kendisini tekrar tebrik eder, bundan sonraki
çalışma hayatında başarılarının devamını dilerim.
Ödül sunumunun ardında toplantının anısına dü-
zenlediğimiz hocalarımızı anma programına geçil-
di. Prof. Dr. Necdet Doğan hocamızı anlatan bir

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Derneğimiz tarafından düzenlenen Prof. 
Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde 
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumunun 
(FEKBES) 31’incisi uzun bir pandemi sürecinin 
ardından yüz yüze gerçekleştirildi. Bu seneki 
toplantı yakın zamanda kaybettiğimiz değerli 
hocalarımız Prof.Dr. Rüştü Onur ve Prof.Dr. 
Necdet Doğan anısına, 3-5 Mart 2022 tarihlerinde, 
Antalya’da düzenlendi. Yüz yüze toplantılara olan 
özlemin artışı toplantıya yoğun bir ilgi olmasından 
anlaşılıyordu. 

Sempozyum açılışında derneğimizin başkanı 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok hocamız tarafından 
açılış konuşması yapıldı. Hocamız konuşma-
sında sempozyumun düzenlenme süreci ve yüz 
yüze toplantılara ara vermek zorunda kaldığımız 
pandemi süresi boyunca derneğimiz faaliyetle-
rinden bahsetti. Ahmet Altun hocamız da FEKBES 
tarihçesini fotoğrafların eşlik ettiği bir sunumla 
bizlere anlattı ve adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. 
Mehmet Melli hocamız ise bugüne kadar birçok 
toplantıda bulunmuş olmanın verdiği tecrübe ile 
geçmiş FEKBES’lerdeki anılarını bizlerle paylaştığı 
konuşmasında katılımcıların gözünde güzel hatıra-
ların canlanmasına neden oldu.  Daha sonra artık 
geleneksel hale gelen, Farmakoloji alanında 40. 
yıllarını tamamlayan derneğimiz üyelerinden Prof. 
Dr. Levent Büyükuysal, Dr. Ecz. Vedat Eğilmez ve 
Dr. Oğuz Akbaş’a plaketleri takdim edildi. 
 

Her yıl derneğimiz üyesi genç bir araştır-
macıya verilen “Prof.Dr. R. Kazım Türker Genç 
Farmakolog Teşvik Ödülü” bu yıl, jüri üyelerinin 
değerlendirmesi sonucu, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı öğretim üyesi Fatma Nihan Cankara’ya 
takdim edildi. Bu vesileyle kendisini tekrar tebrik 
eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarıla-
rının devamını dilerim. Ödül sunumunun ardında 
toplantının anısına düzenlediğimiz hocalarımızı 
anma programına geçildi. Prof.Dr.Necdet Doğan 
hocamızı anlatan bir sunumun ardından en son 
çalıştığı Karatay Üniversitesinden bir hocamızın 
gönderdiği görüntülü mesaj duygulu anlar yaşattı. 
Sonrasında Alper İskit hocamızın Prof.Dr. Rüştü 
Onur’un hayatını, çalışmalarını ve anılarını içeren 
güzel konuşmasının ardından Yıldırım Sara, Hakan 
Orer ve Süreyya Barun hocalarımız Rüştü Hoca 
ile ilgili anılarını ve duygularını bizlerle paylaştılar. 
Bu konuşmalar bize farmakoloji camiasının vefalı 
yönünü bir kez daha göstermiş oldu.  Toplantının 
son kısmında ise Rüştü Onur hocamızın kızı Prof.
Dr. Deniz Onur Erman bizlere değerli hocamız 
hakkında duygu yüklü bir konuşma yaptı. Bu 
vesileyle bir kez daha her iki hocamıza da Allah’tan 
rahmet, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. 

Sempozyumun ikinci gününde bilimsel program 
sunumları yer aldı. Farmakolojinin farklı alt dalla-
rından dört farklı meslektaşımız bize yapmış 
oldukları çalışmaları sundular. 
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sunumun ardından en son çalıştığı Karatay Üni-
versitesinden bir hocamızın gönderdiği görüntülü 
mesaj duygulu anlar yaşattı. Sonrasında Alper İskit
hocamızın Prof. Dr. Rüştü Onur’un hayatını, çalış-
malarını ve anılarını içeren güzel konuşmasının ar-
dından Yıldırım Sara, Hakan Orer, Süreyya Barun
hocalarımız Rüştü Hoca ile ilgili anılarını ve duy-
gularını bizlerle paylaştılar. Bu konuşmalar bize 
farmakoloji camiasının vefalı yönünü bir kez daha
göstermiş oldu. Toplantının son kısmında ise Rüştü
Onur hocamızın kızları Prof. Dr. Deniz Onur Erman
bizlere değerli hocamız hakkında duygu yüklü bir
konuşma yaptı. Bu vesileyle bir kez daha her iki ho-
camıza da Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de
baş sağlığı diliyorum.  

Sempozyumun ikinci gününde bilimsel prog-
ram sunumları yer aldı. Farmakolojinin farklı alt 
dallarında 4 farklı meslektaşımız bize yapmış ol-
dukları çalışmaları sundular. İlk sunumda Aydın 
Sinan Apaydın majör depresif hastalarda bazı 
belirteçlerin kognitif fonksiyonlarla ilişkisini ve 
antidepresan ilaç tedavisine bağlı değişimleri in-
celediği çalışmasını anlattı. Sonrasında ise Tuğba 
Eryiğit epilepsi ve Parkinson hastalığı birlikteliğinin 
deneysel modellerle ilişkisi konulu çalışmalarını 
sundu. Öğleden sonraki oturumlarda ise sırasıy-
la Mert Kaşkal hipertansiyon hastalarında mo-
bil uygulama kullanımının tedavi başarısı ve ilaç 
uyuncu üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasını; 
Erkan Maytalman ise metamizolün hematopo-
etik progenitör hücreler üzerine etkileri konulu 
çalışmasını sundular. Her sunumun sonunda âdet 
olduğu üzere salonda bulunan hocalar tarafından 
araştırmacılara sorular yöneltildi. Bu soru-cevap 
kısmı sempozyumun temelini oluşturan kuşak-
lararası etkileşimin en yoğun gerçekleştiği bölüm-
dü. Özellikle eğitimlerine yeni başlayan genç far-
makolog adaylarının yönelttiği sorular ve katkılar 
sempozyumun hedeflediği başarıyı yakaladığının 
bir göstergesiydi. Ayrıca sabah ve öğleden sonra 
oturumları arasında derneğimiz yönetim kurulu 

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Derneğimiz tarafından düzenlenen Prof. Dr. 
Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklar-
arası Bilimsel Etkileşme Sempozyumunun (FEKBES)
31’incisi uzun bir pandemi sürecinin ardından yüz 
yüze gerçekleştirildi. Bu seneki toplantı yakın za-
manda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr.
Rüştü Onur ve Prof.Dr. Necdet Doğan adına 3-5 
Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Yüz
yüze toplantılara olan özlemin artışı toplantıya yo-
ğun bir ilgi olmasından anlaşılıyordu.  

Sempozyum açılışında derneğimizin başkanı 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok hocamız tarafından açılış 
konuşması yapıldı. Hocamız konuşmasında sem-
pozyumun düzenlenme süreci ve yüz yüze top-
lantılara ara vermek zorunda kaldığımız pandemi
süresi boyunca derneğimiz faaliyetlerinden bah-
setti. Ahmet Altun hocamız da FEKBES tarihçe-
sini fotoğrafların eşlik ettiği bir sunumla bizlere 
anlattı ve adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. 
Mehmet Melli hocamız ise bugüne kadar birçok 
toplantıda bulunmuş olmanın verdiği tecrübe 
ile geçmiş FEKBES’lerdeki anılarını bizlerle pay-
laştığı konuşmasında katılımcıların gözünde güzel 
hatıraların canlanmasına neden oldu.  Daha sonra
artık geleneksel hale gelen, Farmakoloji alanında
40’ıncı yıllarını tamamlayan derneğimiz üyelerin-
den Prof. Dr. F. Gül Ayanoğlu Dülger, Prof.Dr.
Levent Üstünel ve  Dr. Ecz. Vedat Eğilmez hoca-
larımıza plaketleri takdim edildi.  

Her yıl derneğimiz üyesi genç bir araştırmacıya 
verilen ‘R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik 
Ödülü’ bu yıl jüri üyelerinin değerlendirmesi so-
nucu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
Fatma Nihan Cankara’ya takdim edildi. Bu vesi-
leyle kendisini tekrar tebrik eder, bundan sonraki
çalışma hayatında başarılarının devamını dilerim.
Ödül sunumunun ardında toplantının anısına dü-
zenlediğimiz hocalarımızı anma programına geçil-
di. Prof. Dr. Necdet Doğan hocamızı anlatan bir
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mesaj duygulu anlar yaşattı. Sonrasında Alper İskit
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malarını ve anılarını içeren güzel konuşmasının ar-
dından Yıldırım Sara, Hakan Orer, Süreyya Barun
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gularını bizlerle paylaştılar. Bu konuşmalar bize 
farmakoloji camiasının vefalı yönünü bir kez daha
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Onur hocamızın kızları Prof. Dr. Deniz Onur Erman
bizlere değerli hocamız hakkında duygu yüklü bir
konuşma yaptı. Bu vesileyle bir kez daha her iki ho-
camıza da Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de
baş sağlığı diliyorum.  
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belirteçlerin kognitif fonksiyonlarla ilişkisini ve 
antidepresan ilaç tedavisine bağlı değişimleri in-
celediği çalışmasını anlattı. Sonrasında ise Tuğba 
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deneysel modellerle ilişkisi konulu çalışmalarını 
sundu. Öğleden sonraki oturumlarda ise sırasıy-
la Mert Kaşkal hipertansiyon hastalarında mo-
bil uygulama kullanımının tedavi başarısı ve ilaç 
uyuncu üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasını; 
Erkan Maytalman ise metamizolün hematopo-
etik progenitör hücreler üzerine etkileri konulu 
çalışmasını sundular. Her sunumun sonunda âdet 
olduğu üzere salonda bulunan hocalar tarafından 
araştırmacılara sorular yöneltildi. Bu soru-cevap 
kısmı sempozyumun temelini oluşturan kuşak-
lararası etkileşimin en yoğun gerçekleştiği bölüm-
dü. Özellikle eğitimlerine yeni başlayan genç far-
makolog adaylarının yönelttiği sorular ve katkılar 
sempozyumun hedeflediği başarıyı yakaladığının 
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sini fotoğrafların eşlik ettiği bir sunumla bizlere 
anlattı ve adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. 
Mehmet Melli hocamız ise bugüne kadar birçok 
toplantıda bulunmuş olmanın verdiği tecrübe 
ile geçmiş FEKBES’lerdeki anılarını bizlerle pay-
laştığı konuşmasında katılımcıların gözünde güzel 
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gularını bizlerle paylaştılar. Bu konuşmalar bize 
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etik progenitör hücreler üzerine etkileri konulu 
çalışmasını sundular. Her sunumun sonunda âdet 
olduğu üzere salonda bulunan hocalar tarafından 
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artık geleneksel hale gelen, Farmakoloji alanında
40’ıncı yıllarını tamamlayan derneğimiz üyelerin-
den Prof. Dr. F. Gül Ayanoğlu Dülger, Prof.Dr.
Levent Üstünel ve  Dr. Ecz. Vedat Eğilmez hoca-
larımıza plaketleri takdim edildi.  

Her yıl derneğimiz üyesi genç bir araştırmacıya 
verilen ‘R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik 
Ödülü’ bu yıl jüri üyelerinin değerlendirmesi so-
nucu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
Fatma Nihan Cankara’ya takdim edildi. Bu vesi-
leyle kendisini tekrar tebrik eder, bundan sonraki
çalışma hayatında başarılarının devamını dilerim.
Ödül sunumunun ardında toplantının anısına dü-
zenlediğimiz hocalarımızı anma programına geçil-
di. Prof. Dr. Necdet Doğan hocamızı anlatan bir
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sunumun ardından en son çalıştığı Karatay Üni-
versitesinden bir hocamızın gönderdiği görüntülü 
mesaj duygulu anlar yaşattı. Sonrasında Alper İskit
hocamızın Prof. Dr. Rüştü Onur’un hayatını, çalış-
malarını ve anılarını içeren güzel konuşmasının ar-
dından Yıldırım Sara, Hakan Orer, Süreyya Barun
hocalarımız Rüştü Hoca ile ilgili anılarını ve duy-
gularını bizlerle paylaştılar. Bu konuşmalar bize 
farmakoloji camiasının vefalı yönünü bir kez daha
göstermiş oldu. Toplantının son kısmında ise Rüştü
Onur hocamızın kızları Prof. Dr. Deniz Onur Erman
bizlere değerli hocamız hakkında duygu yüklü bir
konuşma yaptı. Bu vesileyle bir kez daha her iki ho-
camıza da Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de
baş sağlığı diliyorum.  

Sempozyumun ikinci gününde bilimsel prog-
ram sunumları yer aldı. Farmakolojinin farklı alt 
dallarında 4 farklı meslektaşımız bize yapmış ol-
dukları çalışmaları sundular. İlk sunumda Aydın 
Sinan Apaydın majör depresif hastalarda bazı 
belirteçlerin kognitif fonksiyonlarla ilişkisini ve 
antidepresan ilaç tedavisine bağlı değişimleri in-
celediği çalışmasını anlattı. Sonrasında ise Tuğba 
Eryiğit epilepsi ve Parkinson hastalığı birlikteliğinin 
deneysel modellerle ilişkisi konulu çalışmalarını 
sundu. Öğleden sonraki oturumlarda ise sırasıy-
la Mert Kaşkal hipertansiyon hastalarında mo-
bil uygulama kullanımının tedavi başarısı ve ilaç 
uyuncu üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasını; 
Erkan Maytalman ise metamizolün hematopo-
etik progenitör hücreler üzerine etkileri konulu 
çalışmasını sundular. Her sunumun sonunda âdet 
olduğu üzere salonda bulunan hocalar tarafından 
araştırmacılara sorular yöneltildi. Bu soru-cevap 
kısmı sempozyumun temelini oluşturan kuşak-
lararası etkileşimin en yoğun gerçekleştiği bölüm-
dü. Özellikle eğitimlerine yeni başlayan genç far-
makolog adaylarının yönelttiği sorular ve katkılar 
sempozyumun hedeflediği başarıyı yakaladığının 
bir göstergesiydi. Ayrıca sabah ve öğleden sonra 
oturumları arasında derneğimiz yönetim kurulu 

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Derneğimiz tarafından düzenlenen Prof. Dr. 
Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklar-
arası Bilimsel Etkileşme Sempozyumunun (FEKBES)
31’incisi uzun bir pandemi sürecinin ardından yüz 
yüze gerçekleştirildi. Bu seneki toplantı yakın za-
manda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr.
Rüştü Onur ve Prof.Dr. Necdet Doğan adına 3-5 
Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Yüz
yüze toplantılara olan özlemin artışı toplantıya yo-
ğun bir ilgi olmasından anlaşılıyordu.  

Sempozyum açılışında derneğimizin başkanı 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok hocamız tarafından açılış 
konuşması yapıldı. Hocamız konuşmasında sem-
pozyumun düzenlenme süreci ve yüz yüze top-
lantılara ara vermek zorunda kaldığımız pandemi
süresi boyunca derneğimiz faaliyetlerinden bah-
setti. Ahmet Altun hocamız da FEKBES tarihçe-
sini fotoğrafların eşlik ettiği bir sunumla bizlere 
anlattı ve adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. 
Mehmet Melli hocamız ise bugüne kadar birçok 
toplantıda bulunmuş olmanın verdiği tecrübe 
ile geçmiş FEKBES’lerdeki anılarını bizlerle pay-
laştığı konuşmasında katılımcıların gözünde güzel 
hatıraların canlanmasına neden oldu.  Daha sonra
artık geleneksel hale gelen, Farmakoloji alanında
40’ıncı yıllarını tamamlayan derneğimiz üyelerin-
den Prof. Dr. F. Gül Ayanoğlu Dülger, Prof.Dr.
Levent Üstünel ve  Dr. Ecz. Vedat Eğilmez hoca-
larımıza plaketleri takdim edildi.  

Her yıl derneğimiz üyesi genç bir araştırmacıya 
verilen ‘R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik 
Ödülü’ bu yıl jüri üyelerinin değerlendirmesi so-
nucu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
Fatma Nihan Cankara’ya takdim edildi. Bu vesi-
leyle kendisini tekrar tebrik eder, bundan sonraki
çalışma hayatında başarılarının devamını dilerim.
Ödül sunumunun ardında toplantının anısına dü-
zenlediğimiz hocalarımızı anma programına geçil-
di. Prof. Dr. Necdet Doğan hocamızı anlatan bir
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sunumun ardından en son çalıştığı Karatay Üni-
versitesinden bir hocamızın gönderdiği görüntülü 
mesaj duygulu anlar yaşattı. Sonrasında Alper İskit
hocamızın Prof. Dr. Rüştü Onur’un hayatını, çalış-
malarını ve anılarını içeren güzel konuşmasının ar-
dından Yıldırım Sara, Hakan Orer, Süreyya Barun
hocalarımız Rüştü Hoca ile ilgili anılarını ve duy-
gularını bizlerle paylaştılar. Bu konuşmalar bize 
farmakoloji camiasının vefalı yönünü bir kez daha
göstermiş oldu. Toplantının son kısmında ise Rüştü
Onur hocamızın kızları Prof. Dr. Deniz Onur Erman
bizlere değerli hocamız hakkında duygu yüklü bir
konuşma yaptı. Bu vesileyle bir kez daha her iki ho-
camıza da Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de
baş sağlığı diliyorum.  

Sempozyumun ikinci gününde bilimsel prog-
ram sunumları yer aldı. Farmakolojinin farklı alt 
dallarında 4 farklı meslektaşımız bize yapmış ol-
dukları çalışmaları sundular. İlk sunumda Aydın 
Sinan Apaydın majör depresif hastalarda bazı 
belirteçlerin kognitif fonksiyonlarla ilişkisini ve 
antidepresan ilaç tedavisine bağlı değişimleri in-
celediği çalışmasını anlattı. Sonrasında ise Tuğba 
Eryiğit epilepsi ve Parkinson hastalığı birlikteliğinin 
deneysel modellerle ilişkisi konulu çalışmalarını 
sundu. Öğleden sonraki oturumlarda ise sırasıy-
la Mert Kaşkal hipertansiyon hastalarında mo-
bil uygulama kullanımının tedavi başarısı ve ilaç 
uyuncu üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasını; 
Erkan Maytalman ise metamizolün hematopo-
etik progenitör hücreler üzerine etkileri konulu 
çalışmasını sundular. Her sunumun sonunda âdet 
olduğu üzere salonda bulunan hocalar tarafından 
araştırmacılara sorular yöneltildi. Bu soru-cevap 
kısmı sempozyumun temelini oluşturan kuşak-
lararası etkileşimin en yoğun gerçekleştiği bölüm-
dü. Özellikle eğitimlerine yeni başlayan genç far-
makolog adaylarının yönelttiği sorular ve katkılar 
sempozyumun hedeflediği başarıyı yakaladığının 
bir göstergesiydi. Ayrıca sabah ve öğleden sonra 
oturumları arasında derneğimiz yönetim kurulu 

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Derneğimiz tarafından düzenlenen Prof. Dr. 
Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklar-
arası Bilimsel Etkileşme Sempozyumunun (FEKBES)
31’incisi uzun bir pandemi sürecinin ardından yüz 
yüze gerçekleştirildi. Bu seneki toplantı yakın za-
manda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr.
Rüştü Onur ve Prof.Dr. Necdet Doğan adına 3-5 
Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Yüz
yüze toplantılara olan özlemin artışı toplantıya yo-
ğun bir ilgi olmasından anlaşılıyordu.  

Sempozyum açılışında derneğimizin başkanı 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok hocamız tarafından açılış 
konuşması yapıldı. Hocamız konuşmasında sem-
pozyumun düzenlenme süreci ve yüz yüze top-
lantılara ara vermek zorunda kaldığımız pandemi
süresi boyunca derneğimiz faaliyetlerinden bah-
setti. Ahmet Altun hocamız da FEKBES tarihçe-
sini fotoğrafların eşlik ettiği bir sunumla bizlere 
anlattı ve adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. 
Mehmet Melli hocamız ise bugüne kadar birçok 
toplantıda bulunmuş olmanın verdiği tecrübe 
ile geçmiş FEKBES’lerdeki anılarını bizlerle pay-
laştığı konuşmasında katılımcıların gözünde güzel 
hatıraların canlanmasına neden oldu.  Daha sonra
artık geleneksel hale gelen, Farmakoloji alanında
40’ıncı yıllarını tamamlayan derneğimiz üyelerin-
den Prof. Dr. F. Gül Ayanoğlu Dülger, Prof.Dr.
Levent Üstünel ve  Dr. Ecz. Vedat Eğilmez hoca-
larımıza plaketleri takdim edildi.  

Her yıl derneğimiz üyesi genç bir araştırmacıya 
verilen ‘R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik 
Ödülü’ bu yıl jüri üyelerinin değerlendirmesi so-
nucu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
Fatma Nihan Cankara’ya takdim edildi. Bu vesi-
leyle kendisini tekrar tebrik eder, bundan sonraki
çalışma hayatında başarılarının devamını dilerim.
Ödül sunumunun ardında toplantının anısına dü-
zenlediğimiz hocalarımızı anma programına geçil-
di. Prof. Dr. Necdet Doğan hocamızı anlatan bir
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üyeleri ile bir araya gelen genç meslektaşlarımız 
sorun, görüş ve katkılarını birinci ağızdan yet-
kililere ulaştırma fırsatını da bulmuş oldular. 

Bilimsel oturumların sonunda yine FEKBES’in 
klasikleşmiş sosyal içerikli bir sunumu hepimize 
keyifli bir akşam yaşattı. Sempozyum boyun-
ca bizlerle olan Rüştü Hocamızın kızları Prof. Dr.
Deniz Onur Erman bizlere ‘Art Brut’u anlattı. San-
atta bilinen pek çok akımın aksine; hiçbir akıma 
mensup olmayan, ham sanat olarak da ifade edilen 
Art Brut kavramını en bilinen sanatçıları ve eser-
leri üzerinden bizlere sunan Deniz hocamıza çok 
teşekkür ediyorum. Güzel sanatların bu az bilinen 
konusunda hepimize farklı bir bakış açısı sundu.

Sempozyumun son gününde de iki meslektaş-
ımız daha bize çalışmalarını sunma şansını bul-
du. İlk oturumda Mert Can Ongun preeklampsi ve
gestasyonel hipertansiyonda sitokrom P450 en-
zimlerinin genetik polimorfizmlerinin etkileri konu-
lu çalışmalarını sundu. Sonrasında ise Andleeb 
Shahzadi siprofloksasin ve doksorubisinin gen
ekspresyon düzeyindeki etkileşimlerini konu alan
çalışmalarından bahsetti. Kapanış konuşmasında
başkanımız Yeşim Tunçok, sempozyumun genel
bir değerlendirmesini yaptı ve bir sonraki toplan-
tılar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Son-
rasında sosyal gezi kapsamında rehberimiz eşli-
ğinde Antalya şehir merkezinde güzel bir öğle ye-
meğini müteakip Kaleiçi gezisi yaptık. Buradan da
belki de dünyanın sayılı müzelerinden olan Antalya
Arkeoloji Müzesi gezisine geçildi. Özellikle mermer
heykel koleksiyonunun dünyada eşi benzeri ol-
mayan bu müzeyi herkesin ziyaret etmesini di-
liyorum. 

Uzun bir sürenin ardından yapılan bu yüz yüze 
toplantı hepimize çok iyi geldi. Uzak kalmak zo-
runda kaldığımız meslektaşlarımızı ve hocalarımızı
uzun süre sonra görmek, sohbet etmek ve birlik-
te vakit geçirmek paha biçilemezdi. Ben de bir kez 
daha düzenlemede emeği geçen derneğimizi yö-
netim kurulunun üyelerine teşekkürlerimi sunu-
yorum. Daha nice toplantılarda görüşmek dileğiyle.

İlk sunumda Aydın Sinan Apaydın majör depresif 
hastalarda bazı belirteçlerin kognitif fonksiyon-
larla ilişkisini ve antidepresan ilaç tedavisine bağlı 
değişimleri incelediği çalışmasını anlattı. 

Sonrasında ise Tuğba Eryiğit epilepsi ve 
Parkinson hastalığı birlikteliğinin deneysel model-
lerle ilişkisi konulu çalışmalarını sundu. Öğleden 
sonraki oturumlarda ise sırasıyla Mert Kaşkal 
hipertansiyon hastalarında mobil uygulama 
kullanımının tedavi başarısı ve ilaç uyuncu 
üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasını; Erkan 
Maytalman ise metamizolün hematopoetik 
progenitör hücreler üzerine etkileri konulu çalış-
masını sundular. Her sunumun sonunda âdet 
olduğu üzere salonda bulunan hocalar tarafından 
araştırmacılara sorular yöneltildi. Bu soru-cevap 
kısmı sempozyumun temelini oluşturan kuşakla-
rarası etkileşimin en yoğun gerçekleştiği bölümdü. 
Özellikle eğitimlerine yeni başlayan genç farma-
kolog adaylarının yönelttiği sorular ve katkılar 
sempozyumun hedeflediği başarıyı yakaladığının 
bir göstergesiydi. Ayrıca sabah ve öğleden sonra 
oturumları arasında derneğimiz yönetim kurulu 
üyeleri ile bir araya gelen genç meslektaşlarımız 
sorun, görüş ve katkılarını birinci ağızdan yetkililere 
ulaştırma fırsatını da bulmuş oldular.

Bilimsel oturumların sonunda yine FEKBES’in 
klasikleşmiş sosyal içerikli bir sunumu hepimize 
keyifli bir akşam yaşattı. Sempozyum boyunca 
bizlerle olan Rüştü Hocamızın kızı Prof.Dr. Deniz 
Onur Erman bizlere “Art Brut”u anlattı. Sanatta 
bilinen pek çok akımın aksine; hiçbir akıma mensup 
olmayan, ham sanat olarak da ifade edilen “Art 
Brut” kavramını en bilinen sanatçıları ve eserleri 
üzerinden bizlere sunan Deniz hocamıza çok 
teşekkür ediyorum. Güzel sanatların bu az bilinen 
konusunda hepimize farklı bir bakış açısı sundu.

 

Sempozyumun son gününde de iki meslek-
taşımız daha bize çalışmalarını sunma şansını 
buldu. İlk oturumda Mert Can Ongun preeklampsi 
ve gestasyonel hipertansiyonda sitokrom P450 
enzimlerinin genetik polimorfizmlerinin etkileri 
konulu çalışmasını sundu. Sonrasında ise Andleeb 
Shahzadi siprofloksasin ve doksorubisinin gen 
ekspresyon düzeyindeki etkileşimlerini konu alan 
çalışmalarından bahsetti. Kapanış konuşma-
sında başkanımız Yeşim Tunçok, sempozyumun 
genel bir değerlendirmesini yaptı ve bir sonraki 
toplantılar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 
Sonrasında sosyal gezi kapsamında rehbe-
rimiz eşliğinde Antalya şehir merkezinde güzel 
bir öğle yemeğini müteakip Kaleiçi gezisi yaptık. 
Buradan da belki de dünyanın sayılı müzelerinden 
olan Antalya Arkeoloji Müzesi gezisine geçildi. 
Özellikle mermer heykel koleksiyonunun dünyada 
eşi benzeri olmayan bu müzeyi herkesin ziyaret 
etmesini diliyorum.

Uzun bir sürenin ardından yapılan bu yüz 
yüze toplantı hepimize çok iyi geldi. Uzak kalmak 
zorunda kaldığımız meslektaşlarımızı ve hocala-
rımızı uzun süre sonra görmek, sohbet etmek ve 
birlikte vakit geçirmek paha biçilemezdi. Ben de 
bir kez daha düzenlemede emeği geçen derneği-
mizin yönetim kurulunun üyelerine teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Daha nice toplantılarda görüşmek dileğiyle.



Her yıl derneğimiz tarafından düzenlenen 
Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel 
Etkileşme Sempozyumu (FEKBES) duyuruları 
Ocak ayı itibarıyla elektronik posta adreslerimize 
ulaşmaya başlamıştı. Elbette her yıl olduğu gibi 
bu yıl da bir kişi Prof.Dr. R. Kazım Türker Genç 
Farmakolog Teşvik Ödülü’nün sahibi olacaktı. Ben 
de ödüle başvurmaya karar vermiştim. Öncelikle 
başvuru yapabilmek için koşulları karşılıyor olmak 
gerekiyordu. Başvuru koşullarını incelerken 
ödülün ismine şöyle bir bakıp derin bir iç çektim. 
Koşulları karşılayabiliyordum ancak ödülün 
isminde geçen “genç farmakolog” ibaresine 
gözüm takılmıştı nedense? Prof. Dr. R. Kazım 
Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’ne başvu-
rabilmek için adaylardan karşılaması beklenen 
koşullar oldukça makul ve olması gerektiği gibi. 
Benim takıldığım nokta ise sağlık araştırmalarına 
ayrılan kısıtlı bütçeler veya araştırma bütçemiz 
mevcutsa bile global krizler nedeniyle yaşanan 
maliyet artışları ve tedarikte yaşanan sıkıntılar 
olmuştu. Bu problemler nedeniyle hipotezlerimizi 
araştırma projelerine ve bilimsel yayınlara dönüş-
türmek oldukça uzun zaman alıyor. Ne kadar zor 
koşullarda bilime katkı sunmaya çalıştığımızı ve 
ödülün içinde geçen “Genç” ibaresi için biraz “geç” 
mi kalıyoruz acaba diye düşünmeden edemedim. 
Umarım bizlerden bayrağı alacak genç arkadaş-
ların koşulları daha iyi olur ve akademik hayatları 
daha erken safhalarda böylesi ödüllerle taçlanır.

Benim sürecime geri dönecek olursak, başvuru 
dosyası için hazırlıklarımı tamamlayarak 7 Ocak’ta 
başvurumu tamamladım. Heyecanlı bekleyiş 
süreci de böylece başlamış oldu. Heyecanın 
bir diğer yüzü ise pandeminin bizleri bilgisayar 
ekranlarında çevrimiçi görüşmelere mahkûm 
ettiği uzun bir aradan sonra değerli hocalarım 
ve arkadaşlarım ile ilk yüz yüze buluşmamızın 
gerçekleşecek olmasıydı. Eminim sempozyuma 
katılan herkes benimle aynı heyecanı yaşamıştır. 

Ve o gün gelip çattı. Zorlu kış şartları yaşadı-
ğımız bir günde herkes Antalya’ya ulaşmak için 
yollardaydı. Tüm katılımcılar birer birer sempozyu-

mun yapılacağı otele gelmeye başlamış ve 
ulaşmış olanlar lobide birbirini görmenin verdiği 
mutlulukla hasret gideriyordu. Saatler 16.30’u 
gösterdiğinde ise büyük bir katılımcı sayısı ile 
hepimiz açılış programı için toplantı salonunu 
doldurmuştuk. Sempozyumun açılış konuşmasını 
dernek başkanımız Prof. Dr. Yeşim Tunçok hocam 
gerçekleştirdi. Program kapsamında FEKBES’in 
tarihçesini Prof. Dr. Mehmet Melli hocam bizlere 
hatırlatmış, ailemize yeni giriş yapan lisansüstü 
öğrencilerimize ise tanıtmıştı. Aramızdan ayrılan 
kıymetli hocalarımızın anma törenleri ise hava 
şartlarından dolayı otele ulaşamayan hocalarımız 
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öz bir konuşma yapmam gerekiyordu. 
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öz bir konuşma yapmam gerekiyordu. Şu an sor-
sanız o anki heyecan ile konuşmamı hatırlamıyorum 
ama aklımda kalan tek an Farmakoloji ailesinin 
değerli üyelerinin destekleyen bakışları ve tebrik 
alkışlarıydı. İşte o an benim için gurur vericiydi. 

Akademik hayatımız boyunca bir ödüle ulaşmak
için çalışmıyoruz elbette. Ödülleri bir amaç olarak
görmüyoruz. Çabalarımızın, emeklerimizin, fikirle-
rimizin sonucunda alınan bu tür ödüllerin değeri 
ve önemi oldukça büyük. Ancak R. Kazım Türker
Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’nün ayrı bir önemi 
var. Kıyaslama yapmadan geçemeyeceğim. Der-
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hayatınızın değerlendirilmesi sonucu veriliyor. Di-
ğer bazı derneklerin benzeri kategorideki ödüllere 
tek bir çalışmanız ile başvurabiliyorsunuz. Türk 
Farmakoloji Derneği ve ödül değerlendirme jürisi
ise bütün bir akademik geçmişin kriterlere uygun-
luğunu titizlikle değerlendirerek bir karara varıyor.
Bu da ödülün değerini bir kat daha arttırıyor ve
daha seçici bir hale getiriyor.  
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hak eden, beni her aşamamda destekleyen ve 
benimle gurur duyan değerli ailem, iyi ki varsınız…
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Aşıların viral enfeksiyonları önlemede ne kadar 
başarılı oldukları COVID-19 pandemisinde bir kere 
daha kanıtlandı. Aralık ayında gazetelere düşen bir 
başlık COVID-19 aşıları ve patent tartışmalarına 
farklı bir bakış açısı getirdi. Texas Çocuk Hastanesi 
Aşı Geliştirme Merkezi’nden Dr. Peter Hotez ve Dr. 
Maria Elena Bottazzi’nin geliştirdiği “Corbevax” 
aşısına Hindistan İlaç Kurumu acil kullanım onayı 
verdi. Buraya kadar her şey normal, farklı olan a-
raştırmacıların bu ilacın patentini almamaları. Dr.
Hotez ve Dr. Bottazzi basın toplantısında “Para
kazanmak istemiyoruz, insanların aşılandığını gör-
mek istiyoruz” dediler. Ocak 2022’de Dr. Hotez ve 
Dr. Bottazzi, hiçbir G7 ülkesinin Corbevax’ı finanse 
etmediğini açıkladılar ve Corbevax’ın seri üretimi 
ve dağıtımı için fon sağlamak için ABD federal 
hükümetine ve G7 ülkelerine çağrılarını yinelediler.

Bu olaylar bana, yıllar önce Mikrobiyoloji hocam
rahmetli Prof. Dr. Rüknettin Öğütman’dan duydu-
ğum, Dr. Salk’ın meşhur sözlerini hatırlattı.  

“Ne patenti! O insanlığa aittir. Patent söz konusu
olamaz. Güneşi patentliyebilir misiniz?” 

Çocuk felci, 18. yüzyılın sonlarında İngiliz hekim 
Michael Underwood tarafından tanımlanmıştır. Dr.
Underwood genellikle sırt ve bacak ağrıları, solu-

num güçlüğü, ateş semptomları olan ve daha sonra 
poliomyelit olarak adlandırılacak olan bu hastalığı 
çocuklarda gözlemiştir. Polio aşılarının kullanıma 
girmesinden önce, hastaların büyük çoğunluğu 
paralitik hastalık geçirmekte ve yine önemli bir 
bölümü hayatına; şükür ki bugün sadece müzel-
erde gördüğümüz “Çelik Ciğer” ile devam etme-
kteydi (Şekil 1). Paul Alexander, “Çelik Ciğer’ olarak
da adlandırılan bir makinenin içinde hayatını geçir-
diği bilinen son çocuk felci hastasıdır ve yaklaşık
70 yıl bu makinenin içinde kalmıştır. Her ne kadar
sporadik vakaların klinik özelliklerine ait raporlar
ancak 1840’larda yayınlanmaya başlasa ve büyük
salgınların 19 ve 20. yüzyıllarda görüldüğü bilinse
de çocuk felcine ait izler, toksikolojinin en 
eski yazılı kaynağı olan meşhur Ebers pa-
pirüslerinden de eskidir. M.Ö. 1400’lerden kaldı-
ğı düşünülen stelde resmedilen baston tutan ve
ayak deformitesi olan çocuğun çocuk felci geçir-
diği kabul edilmektedir (Şekil 2).  

GÜNEŞİN PATENTİ OLUR MU?

Doç. Dr. Sedat Altuğ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

TARİHTEN SAYFALAR

Şekil 1. Amerika’da  1950’li yıllar ve Çelik Ciğerler

Şekil 2. Polio Sekelini Gösteren Mısır Steli
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da adlandırılan bir makinenin içinde hayatını geçir-
diği bilinen son çocuk felci hastasıdır ve yaklaşık
70 yıl bu makinenin içinde kalmıştır. Her ne kadar
sporadik vakaların klinik özelliklerine ait raporlar
ancak 1840’larda yayınlanmaya başlasa ve büyük
salgınların 19 ve 20. yüzyıllarda görüldüğü bilinse
de çocuk felcine ait izler, toksikolojinin en 
eski yazılı kaynağı olan meşhur Ebers pa-
pirüslerinden de eskidir. M.Ö. 1400’lerden kaldı-
ğı düşünülen stelde resmedilen baston tutan ve
ayak deformitesi olan çocuğun çocuk felci geçir-
diği kabul edilmektedir (Şekil 2).  

GÜNEŞİN PATENTİ OLUR MU?

Doç. Dr. Sedat Altuğ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

TARİHTEN SAYFALAR

Şekil 1. Amerika’da  1950’li yıllar ve Çelik Ciğerler

Şekil 2. Polio Sekelini Gösteren Mısır Steli

Aşıların viral enfeksiyonları önlemede ne kadar 
başarılı oldukları COVID-19 pandemisinde bir kere 
daha kanıtlandı. Aralık ayında gazetelere düşen bir 
başlık COVID-19 aşıları ve patent tartışmalarına 
farklı bir bakış açısı getirdi. Teksas Çocuk Hastanesi 
Aşı Geliştirme Merkezi’nden Dr. Peter Hotez ve Dr. 
Maria Elena Bottazzi’nin geliştirdiği “Corbevax” 
aşısına Hindistan İlaç Kurumu acil kullanım onayı 
verdi. Buraya kadar her şey normal, farklı olan 
araştırmacıların bu ilacın patentini almamaları. 
Dr. Hotez ve Dr. Bottazzi basın toplantısında “Para 
kazanmak istemiyoruz, insanların aşılandığını 
görmek istiyoruz” dediler. Ocak 2022’de Dr. Hotez 
ve Dr. Bottazzi, hiçbir G7 ülkesinin Corbevax’ı 
finanse etmediğini açıkladılar ve Corbevax’ın seri 
üretimi ve dağıtımı için fon sağlamak için ABD 
federal hükümetine ve G7 ülkelerine çağrılarını 
yinelediler.

Bu olaylar bana, yıllar önce Mikrobiyoloji 
hocam rahmetli Prof. Dr. Rüknettin Öğütman’dan 
duyduğum, Dr. Salk’ın meşhur sözlerini hatırlattı. 

“Ne patenti! O insanlığa aittir. Patent söz 
konusu olamaz. Güneşi patentleyebilir misiniz?”

Çocuk felci, 18. yüzyılın sonlarında İngiliz hekim 
Michael Underwood tarafından tanımlanmıştır. 
Dr. Underwood genellikle sırt ve bacak ağrıları, 
solunum güçlüğü, ateş semptomları olan ve daha

sonra poliomyelit olarak adlandırılacak olan bu 
hastalığı çocuklarda gözlemiştir. Polio aşılarının 
kullanıma girmesinden önce, hastaların büyük 
çoğunluğu paralitik hastalık geçirmekte ve yine 
önemli bir bölümü hayatına; şükür ki bugün 
sadece müzelerde gördüğümüz “Çelik Ciğer” 
ile devam etmekteydi (Şekil 1). Paul Alexander, 
“Çelik Ciğer’ olarak da adlandırılan bir makinenin 
içinde hayatını geçirdiği bilinen son çocuk felci 
hastasıdır ve yaklaşık 70 yıl bu makinenin içinde 
kalmıştır. Her ne kadar sporadik vakaların klinik 
özelliklerine ait raporlar ancak 1840’larda yayın-
lanmaya başlasa ve büyük salgınların 19 ve 20. 
yüzyıllarda görüldüğü bilinse de çocuk felcine 
ait izler, toksikolojinin en eski yazılı kaynağı olan 
meşhur Ebers papirüslerinden de eskidir. M.Ö. 
1400’lerden kaldığı düşünülen stelde resmedilen 
baston tutan ve ayak deformitesi olan çocuğun 
çocuk felci geçirdiği kabul edilmektedir (Şekil 2).

9TFD Bülteni  | Sayı: 146 | Ocak - Mart 2022

Değerli TFD Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve Kıymetli Katılımcılar, 

Hepinizi sevgilerimle selamlıyorum. Bu toplan-
tıya katılamadığım için çok üzgünüm. Pandemi 
gözümüzü korkuttu. Kuşaklararası etkileşim top-
lantılarımızın gelenek haline gelip, her sene bu ay-
larda tekrarlanması memnuniyet verici. Bu arada,
ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı da hep 
beraber bir kere daha anmamız mümkün oluyor.
Yüz yüze olmasa da, sizlere böyle hitap edebilmem
konusunda göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle
Dernek Başkanımız sevgili Yeşim’e ve faaliyetlerin-
den dolayı da Dernek Yönetim Kurulu Üyelerine
teşekkür etmek istiyorum.   

Önce, kısa bir süre bölümde bizlerle olan  
Rahmetli Necdet Doğan’dan söz edeyim: 1985’li 
yıllarda Rahmetli Oğuz Kayaalp Hocamızın isteği 
ile Necdet Hoca, benim çalıştığım laboratuvarda
bir süre çalıştı. O sıralarda, izole köpek safen venin-
de serotonin’in oluşturduğu kontraksiyonun 5-HT1 
reseptör aracılı olduğunu gösterdiğimiz bir çalış-
maya ve izole  insan umblikal arter ve veninde se-
rotonin reseptör mekanizmalarını araştırdığımız 
başka bir çalışmaya katıldı. O zamanlar sadece 5-HT1
ve 5-HT2 reseptörleri tanımlanmıştı. Bizim umbi-
likal arter ve vendeki çalışmamızda her ikisinin de
rolü olmadığını ve başka bir reseptörün rolü olabi-
leceğini göstermiş, fakat bilinenler çerçevesinde 
tabiidir ki adını koyamamıştık. Daha sonraları se-
rotonin için 5-HT3 ve diğer reseptörler tanımlandı.
Sözünü ettiğim 2 çalışmamız da İngilizce yayın 
haline getirilerek yabancı dergilerde yayımlandı.
Necdet Hoca kısa bir süre sonra bölümden ay-
rılarak önce Gazi Üniversitesine, daha sonra Konya
Meram Tıp Fakültesine gitti.  

Rahmetli Rüştü Hoca ile, ben 2010 yılında
Hacettepe  Tıp Fakültesi’nden ayrılıncaya kadar,
uzun bir süre birlikte bulundum. 1973 yılında, o za-
manki adı Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü olan, 

yeni adıyla Farmakoloji Anabilim Dalı’nda asistan 
olarak  göreve başladığımda, Rüştü Amerika’da idi.  
Döndükten sonra mesai arkadaşlığımız başladı. 
Elbette anlatacak çok şey var. Hangi birini anla-
tayım diye düşünüyorum. Akıllı, neşeli ve muzip 
bir arkadaşımızdı. Üzüntüsünü ve hastalığını belli 
etmek istemeyen bir yapıya sahipti. Bir çok yönü  
vardı. Renkli bir kişiliğe sahipti. Boş zamanların-
da, o zamanki elektrofizyoloji laboratuvarının he-
men yanında oluşturduğu, adeta ufak bir tamir-
hanede, bazı şeyleri onarmak veya tamir etmek 
için uğraşırdı. Birgün ayakkabısına pençe yaptı-
ğından bile bahsetmişti. Zannederim evinde de 
böyle tamirat yaptığı bir yer vardı. Eski ve bozuk 
saatleri, kullanılmayan aletleri toplar, tamir etme-
ye çalışırdı. Öğle tatillerinde yanına asistanlardan 
bazılarını alarak bit pazarına, itfaiye meydanına 
giderdi. Orijinal bulduğu eski halı, kilim ve Farma-
koloji kitaplarını satın alır, bölüme dönünce her-
kese göstermekten keyif duyardı. Osmanlıca’ya 
merak sarmıştı. Osmanlıca ve Arapça dilindeki 
kitapları okumaya çalışır, ilgi duyanları da yanına 
çağırırdı. Gene bazı öğle tatillerinde bölümdeki 
arkadaşlarımız Prof. Dr. Mustafa İLHAN ve Prof. 
Dr. Attila BOZKURT ile beraber bir kahvehanede 
tavla oynamaya giderlerdi. Döndüklerinde neşeli 
ise tavlada onları yendiğini, suratı asıksa yenildiği-
ni anlardık, sonraki saatlerde de  bu oyunların 
kritiğini dinlerdik. Bazı günler asistanları Gençlik 
Parkındaki lunaparka götürürdü, bazılarının 360 
derece dönen salıncağa bindikten sonra inince 
kustuklarını gülerek anlatırdı. Gene bazı öğle ta-
tillerinde asistanlarla bilardo oynamaya gider-
di.  Vuruş sırası gelen asistana o anda olmadık bir 
şey sorarak onu şaşırtırdı. Gene döndüklerinde 
oyunu nasıl kazanmış olduğunun kritiğini dinler-
dik. Yeterlik sınavlarından önceki bir günde, sınava
girecek olan öğrenciye “beton nasıl yapılır” gibi
birtakım sorular sormaktan hoşlanırdı. Diğer özel-
liklerinden söz edileceğini düşünerek ben de
bunları sizlerle paylaşmak istedim. 

RÜŞTÜ ONUR VE NECDET DOĞAN
HOCALARIN ANILARINA…

Prof. Dr. Meral Tuncer
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

TARİHTEN SAYFALAR
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Meraklısı için notlar 

•	 Bir	 sonraki	 yazımda	 1	 dolar	 karşılığında
	 Toronto	 Üniversitesi’ne	 satılan	 insülinin
	 patentini	yazmaya	çalışacağım.	

•	 Özellikle	 aşı	 çalışmalarını	 daha	 çok	 oku-
	 maya	 başladıktan	 sonra	 şunu	 gördüm.
	 Eskiden	aşı	geliştirme	çalışmalarının	Faz	 I
	 protokolü	 hep	 aynı;	 “Eş	 ve	 çocukların	
	 aşılanması”.	 Dr.	 Salk	 aşıyı	 kendisine	 de
 uyguluyor. 

•	 Ülkemizde	 reklam	 kampanyalarıyla	 da	
	 desteklenen	 aşı	 programlarında	 1989	 yılı
	 Kasım	ayında	‘’Polio	Eradikasyon	Programı’’	
	 başlatılmıştı.	 Bende	 bu	 kampanyalarda
	 ilerleyen	yıllarda	görev	almıştım.	Mahalle-
	 ye	o	zamanların	“hit	şarkısı”	olan	rahmetli
	 Özay	Gönlüm’ün	seslendirdiği	 “Aşını	da	ol
	 Mustafa	 Aley”	 ambulans	 hopörlerinden
	 çalarak	 girince	 tüm	 çocukların	 etrafımız-
	 dan	 kaçmalarını	 sonra	 aşının	 şeker	 üstü
	 olduğunu	 anlayınca	 koşarak	 gelmelerini
	 halen	hatırlarım.	
 
•	 Paul	Alexander’ın	hikayesi	için;	
	 https://www.cnnturk.com/yasam/tam-65-yildir-ce
	 lik-cigerin-icinde-yasamini-surduruyor?page=6	

•	 Dr.	Salk	için	daha	çok	bilgi	almak	isterseniz	
	 https://www.salk.edu/about/history-of-salk/jonas-salk/

•	 Dr.	Sabin	için	daha	çok	bilgi	almak	isterseniz
	 https://www.sabin.org/legacy-albert-b-sabin	

•	 Geçen	 yazımda	 rahmetli	 hocamız	 Rüştü
	 Onur	ile	şair	Rüştü	Onur’dan	bahsetmiştim.
	 31.	 FEKBES’te	 tanıştığım	 sevgili	 Deniz
	 Onur’dan	 şair	 Rüştü	 Onur’un	 hocamızın
	 amcası	olduğunu	ve	amcasının	erken	ölümü
	 üzerine	 onun	 adının	 hocaya	 verildiğini
	 öğrendim.	 Bu	 konuyu	 daha	 ilerde	 yaza-
	 cağım.	 	

Çocuk felci salgını yalnızca 1916 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’nde 9,000’den fazla ölüm ve 
27,000’den fazla paraliziye neden oldu. Dünyada,
1988 yılında 350,000 olan vaka sayısı, 2017 yılı 
sonu itibariyle 37 vakaya geriledi. Ülkemizde son 
çocuk felci vakasının görüldüğü 26 Kasım 1998 
tarihinden sonra başka vakanın tespit edilmemesi 
aşının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Çocuk felci için en önemli dönüm noktalarından
biri, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri baş-
kanı olacak Hava Kuvvetleri pilotu Franklin Delano
Roosevelt’in 39 yaşında çocuk felci geçirmesidir. 
Hastalığı yaşayan Roosevelt; başkan olur olmaz
Warm Springs, Georgia’da Polio Eradikasyon Mer-
kezi açmıştır. İkinci önemli dönüm noktası ise Dr. 
Jonas Edward Salk’ın 1947’de Pittsburgh Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’ndeki Virüs Araştırma Labora-
tuvarı direktörlüğüne atanması ve Roosevelt’in 
açtığı merkezden sağlanan fonla, çocuk felci aşı-
sını geliştirmek için çalışmaya başlamasıdır. Era-
dikasyon için dönüm noktası ise 1957 yılında Dr.
Albert Sabin tarafından oral polio aşısının klinik 
kullanıma sunulmasıdır. Dr. Sabin oral yol ile kul-
lanılabilecek bir aşıyı üretmek peşindeydi. Fakat bu
aşıya gerekli desteği bulamıyordu. Sonunda destek 
hiç umulmayan bir yerden geldi; Rusya’dan. Ol-
dukça ağır bir çocuk felci salgını geçiren Rusya, 
ancak Stalin’in ölümünden sonra salgın için yardım
çağrısı yaptı. Bu çağrıyı aşıyı geliştirmek için bir 
fırsat olarak değerlendiren Dr. Sabin Rusya’ya gi-
derek tüm çocuklar için “en tatlı” aşıyı geliştirdi.
Dr. Salk 1955 yılında, Dr. Sabin de 1962 yılında aşı-
ları için FDA’den ruhsat aldılar. Aşı yaygın olarak
kullanılmadan iki yıl önce, ABD’deki ortalama çocuk
felci vaka sayısı 45,000’den fazlayken 1962’de 910’a
düştü. Her iki araştırmacı da aşıları için patent baş-
vurusunda bulunmamış ve aşı üretiminde kul-
landıkları virüs suşlarını Dünya Sağlık Örgütü’ne
bağışladılar. 

Patent, bir buluşun değerini korumak için veri-
len yasal bir haktır ve özellikle daha sonraki ilaç
araştırmaları için mali kaynak açısından çok önem-
lidir. İki milyar ABD dolarına yaklaşan araştırma 
maliyetlerinin karşılanması giderek zorlaşıyor, bunu
artan firma evliliklerinden de anlıyoruz. İlaç sektö-
ründe firmaların ayakta kalması bir ilacın kendi-
sinden sonra yeni bir ilacı doğurmasıyla mümkün
olmaktadır. “Corbevax” aşının geliştirilmesi, çocuk
felci aşılarının aksine devlet tarafından değil, Tito
Vodka’sının 1 milyon dolarlık bağışı ve özel yatırım-
cılardan toplanan 7 milyon dolar bağış ile finanse 
edilmiştir. Patent önemli ve gerekli bir haktır. Bu-

nunla birlikte, belki pandemi koşullarında daha fark-
lı, iki tarafı da memnun edecek çözümler üretilebilir.

Yazımı Dr. Salk’ın kurduğu ve adını taşıyan Salk 
Enstitüsü’nün girişinde yer alan ve hayat felsefesi-
ni özetleyen ünlü sözüyle bitirmek istiyorum. 

“Umut düşlerde, hayallerde ve düşleri gerçeğe
dönüştürmeye cesaret edenlerin cesaretinde yatar.”

Çocuk felci salgını yalnızca 1916 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 9,000’den fazla ölüm ve 
27,000’den fazla paraliziye neden oldu. Dünyada, 
1988 yılında 350,000 olan vaka sayısı, 2017 yılı 
sonu itibariyle 37 vakaya geriledi. Ülkemizde son 
çocuk felci vakasının görüldüğü 26 Kasım 1998 
tarihinden sonra başka vakanın tespit edilmemesi 
aşının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
 

Çocuk felci için en önemli dönüm nokta-
larından biri, daha sonra Amerika Birleşik 
Devletleri başkanı olacak Hava Kuvvetleri pilotu 
Franklin Delano Roosevelt’in 39 yaşında çocuk 
felci geçirmesidir. Hastalığı yaşayan Roosevelt; 
başkan olur olmaz Warm Springs, Georgia’da 
Polio Eradikasyon Merkezi açmıştır. İkinci önemli 
dönüm noktası ise Dr. Jonas Edward Salk’ın 1947’de 
Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Virüs 
Araştırma Laboratuvarı direktörlüğüne atanması 
ve Roosevelt’in açtığı merkezden sağlanan fonla, 
çocuk felci aşısını geliştirmek için çalışmaya 
başlamasıdır. Eradikasyon için dönüm noktası ise 
1957 yılında Dr. Albert Sabin tarafından oral polio 
aşısının klinik kullanıma sunulmasıdır. Dr. Sabin 
oral yol ile kullanılabilecek bir aşıyı üretmek peşin-
deydi. Fakat bu aşıya gerekli desteği bulamıyordu. 
Sonunda destek hiç umulmayan bir yerden geldi; 
Rusya’dan. Oldukça ağır bir çocuk felci salgını 
geçiren Rusya, ancak Stalin’in ölümünden sonra 
salgın için yardım çağrısı yaptı. Bu çağrıyı aşıyı 
geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendiren Dr. 
Sabin Rusya’ya giderek tüm çocuklar için “en tatlı” 
aşıyı geliştirdi. Dr. Salk 1955 yılında, Dr. Sabin de 
1962 yılında aşıları için FDA’den ruhsat aldılar. Aşı 
yaygın olarak kullanılmadan iki yıl önce, ABD’deki 
ortalama çocuk felci vaka sayısı 45,000’den 
fazlayken 1962’de 910’a düştü. Her iki araştırmacı 
da aşıları için patent başvurusunda bulunmamış 
ve aşı üretiminde kullandıkları virüs suşlarını 
Dünya Sağlık Örgütü’ne bağışladılar.

Patent, bir buluşun değerini korumak için 
verilen yasal bir haktır ve özellikle daha sonraki 
ilaç araştırmaları için mali kaynak açısından 
çok önemlidir. İki milyar ABD dolarına yaklaşan 
araştırma maliyetlerinin karşılanması giderek 
zorlaşıyor, bunu artan firma evliliklerinden de 
anlıyoruz.  İlaç sektöründe firmaların ayakta 
kalması bir ilacın kendisinden sonra yeni bir ilacı 
doğurmasıyla mümkün olmaktadır. “Corbevax” 
aşının geliştirilmesi, çocuk felci aşılarının aksine 
devlet tarafından değil, Tito Vodka’sının 1 milyon 
dolarlık bağışı ve özel yatırımcılardan toplanan 7 
milyon dolar bağış ile finanse edilmiştir. Patent 
önemli ve gerekli bir haktır. Bununla birlikte, belki 
pandemi koşullarında daha farklı, iki tarafı da 
memnun edecek çözümler üretilebilir.

Yazımı Dr. Salk’ın kurduğu ve adını taşıyan Salk 
Enstitüsü’nün girişinde yer alan ve hayat felse-
fesini özetleyen ünlü sözüyle bitirmek istiyorum.

“Umut düşlerde, hayallerde ve düşleri gerçeğe 
dönüştürmeye cesaret edenlerin cesaretinde 
yatar.”
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Ben bölümden ayrıldıktan kısa bir süre sonra
emekli olarak Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Tıp
Fakültesine geçti. Zaman zaman beni ve diğer öğ-
retim üyesi arkadaşlarımı arayarak oradaki far-
makoloji derslerine yardımcı olmamızı istedi. Başkent
Üniversitesinin, o zamanlar, Kıbrıs için üniversite-
lerarası böyle bir anlaşması olmadığı için ve bizim
de çok yoğun olmamız nedeniyle maalesef yar-
dımcı olamadık. 

Ne kadar anlatsam az olacak. Ben burada
sözlerime son vermek istiyorum. Bugünkü top-
lantıda anılan iki Hoca’mızı ve bugüne kadar
kaybettiğimiz tüm hocalarımızı ve meslektaşla-
rımızı rahmetle anıyorum. 

 Dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize
selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 

11TFD Bülteni  | Sayı: 146 | Ocak - Mart 2022

Dr. Rüştü Onur’u anma toplantısında siz genç 
meslektaşlarımla paylaşmak üzere birkaç anımı yaz-
mak için bilgisayarın başına oturdum, ama yaklaşık 
bir saattir başka işlerle uğraşıyorum, vakit kazan-
maya çalışıyorum. Nedeni açık, Rüştü abi ile hepi-
topu 3-3.5 yıl birlikte çalışmışım ama ne çok anı
biriktirmişim; aralarından seçim yapamıyorum.
 

1979 yılının Eylül ayında, birkaç ay önce Tıp Fa-
kültesi’nden mezun olmuş ama klinik dallarda ça-
lışamayacağı gerçeğini son sınıfta fark etmiş genç 
bir hekimim. Empati yapmayı başaramayıp, hasta
yakınları ile birlikte ağlıyorum çünkü. Nöroloji stajı
sırasında tanıdığım Dr.Turgay Dalkara’nın önerisi ile 
Farmakoloji’de doktora yapma fikrini tartıyorum. 
Hacettepe Tıp Fakültesi’nin Morfoloji Binası’nın ar-
ka kanadında en üst katta bulunan Farmakoloji ve 
Toksikoloji Bölümü’ne (doğru hatırlıyorsam tam 
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PROF. DR. RÜŞTÜ ONUR ANISINA

Prof. Dr. Şule Oktay
X Üniversitesi Tıp Fakültesi
X Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

TARİHTEN SAYFALAR

Meraklısına Notlar

• Bir sonraki yazımda 1 dolar karşılığında 
Toronto Üniversitesi’ne satılan insülinin 
patentini yazmaya çalışacağım.

• Özellikle aşı çalışmalarını daha çok 
okumaya başladıktan sonra şunu 
gördüm. Eskiden aşı geliştirme çalış-
malarının Faz I protokolü hep aynı; “Eş 
ve çocukların aşılanması”. Dr. Salk aşıyı 
kendisine de uyguluyor.

• Ülkemizde reklam kampanyalarıyla da 
desteklenen aşı programlarında 1989 
yılı Kasım ayında ‘’Polio Eradikasyon 
Programı’’ başlatılmıştı. Bende bu 
kampanyalarda ilerleyen yıllarda görev 
almıştım. Mahalleye o zamanların “hit 
şarkısı” olan rahmetli Özay Gönlüm’ün 
seslendirdiği “Aşını da ol Mustafa Aley” 
ambulans hopörlerinden çalarak girince 
tüm çocukların etrafımızdan kaçma-
larını sonra aşının şeker üstü olduğunu 
anlayınca koşarak gelmelerini halen 
hatırlarım.

• Paul Alexander’ın hikayesi için; 
https://www.cnnturk.com/yasam/
tam-65-yildir-celik-cigerin-icinde-ya-
samini-surduruyor?page=6

• Dr. Salk için daha çok bilgi almak ister-
seniz: 

       https://www.salk.edu/about/history-of-
       salk/jonas-salk/

• Dr. Sabin için daha çok bilgi almak ister-
seniz:

       https://www.sabin.org/legacy-albert-b-
       sabin

• Geçen yazımda rahmetli hocamız 
Rüştü Onur ile şair Rüştü Onur’dan 
bahsetmiştim. 31. FEKBES’te tanış-
tığım sevgili Deniz Onur’dan şair Rüştü 
Onur’un hocamızın amcası olduğunu ve 
amcasının erken ölümü üzerine onun 
adının hocaya verildiğini öğrendim. Bu 
konuyu daha ilerde yazacağım. 
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Çocuk felci salgını yalnızca 1916 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’nde 9,000’den fazla ölüm ve 
27,000’den fazla paraliziye neden oldu. Dünyada,
1988 yılında 350,000 olan vaka sayısı, 2017 yılı 
sonu itibariyle 37 vakaya geriledi. Ülkemizde son 
çocuk felci vakasının görüldüğü 26 Kasım 1998 
tarihinden sonra başka vakanın tespit edilmemesi 
aşının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Çocuk felci için en önemli dönüm noktalarından
biri, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri baş-
kanı olacak Hava Kuvvetleri pilotu Franklin Delano
Roosevelt’in 39 yaşında çocuk felci geçirmesidir. 
Hastalığı yaşayan Roosevelt; başkan olur olmaz
Warm Springs, Georgia’da Polio Eradikasyon Mer-
kezi açmıştır. İkinci önemli dönüm noktası ise Dr. 
Jonas Edward Salk’ın 1947’de Pittsburgh Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’ndeki Virüs Araştırma Labora-
tuvarı direktörlüğüne atanması ve Roosevelt’in 
açtığı merkezden sağlanan fonla, çocuk felci aşı-
sını geliştirmek için çalışmaya başlamasıdır. Era-
dikasyon için dönüm noktası ise 1957 yılında Dr.
Albert Sabin tarafından oral polio aşısının klinik 
kullanıma sunulmasıdır. Dr. Sabin oral yol ile kul-
lanılabilecek bir aşıyı üretmek peşindeydi. Fakat bu
aşıya gerekli desteği bulamıyordu. Sonunda destek 
hiç umulmayan bir yerden geldi; Rusya’dan. Ol-
dukça ağır bir çocuk felci salgını geçiren Rusya, 
ancak Stalin’in ölümünden sonra salgın için yardım
çağrısı yaptı. Bu çağrıyı aşıyı geliştirmek için bir 
fırsat olarak değerlendiren Dr. Sabin Rusya’ya gi-
derek tüm çocuklar için “en tatlı” aşıyı geliştirdi.
Dr. Salk 1955 yılında, Dr. Sabin de 1962 yılında aşı-
ları için FDA’den ruhsat aldılar. Aşı yaygın olarak
kullanılmadan iki yıl önce, ABD’deki ortalama çocuk
felci vaka sayısı 45,000’den fazlayken 1962’de 910’a
düştü. Her iki araştırmacı da aşıları için patent baş-
vurusunda bulunmamış ve aşı üretiminde kul-
landıkları virüs suşlarını Dünya Sağlık Örgütü’ne
bağışladılar. 

Patent, bir buluşun değerini korumak için veri-
len yasal bir haktır ve özellikle daha sonraki ilaç
araştırmaları için mali kaynak açısından çok önem-
lidir. İki milyar ABD dolarına yaklaşan araştırma 
maliyetlerinin karşılanması giderek zorlaşıyor, bunu
artan firma evliliklerinden de anlıyoruz. İlaç sektö-
ründe firmaların ayakta kalması bir ilacın kendi-
sinden sonra yeni bir ilacı doğurmasıyla mümkün
olmaktadır. “Corbevax” aşının geliştirilmesi, çocuk
felci aşılarının aksine devlet tarafından değil, Tito
Vodka’sının 1 milyon dolarlık bağışı ve özel yatırım-
cılardan toplanan 7 milyon dolar bağış ile finanse 
edilmiştir. Patent önemli ve gerekli bir haktır. Bu-

nunla birlikte, belki pandemi koşullarında daha fark-
lı, iki tarafı da memnun edecek çözümler üretilebilir.

Yazımı Dr. Salk’ın kurduğu ve adını taşıyan Salk 
Enstitüsü’nün girişinde yer alan ve hayat felsefesi-
ni özetleyen ünlü sözüyle bitirmek istiyorum. 

“Umut düşlerde, hayallerde ve düşleri gerçeğe
dönüştürmeye cesaret edenlerin cesaretinde yatar.”
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GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN

PSİKOAKTİF İLAÇLARIN SANATA ETKİSİ 
VAKA SUNUMU: BİR İLAÇ BİR PORTRE 

Arş. Gör. Elif Gün
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Herkese merhaba, 

16. yüzyılda Paracelsus’un hepimize ‘’Zehir ile 
ilacı birbirinden ayıran dozudur.’’  demesiyle ilacın
iki farklı yüzü olduğunu kabul ettik. Ancak ilaç; eski-
lerin dediği gibi sadece “em” ya da “zehir” olmak zo-
runda mıdır? Peki, size ilaç sanat da olabilir desem… 

Sanatın iyileştirici özelliği yıllardır kabul edilen, 
hayatımızın bir döneminde belki bizim de yaşayarak
deneyimlediğimiz bir gerçek. Sanat yıllardır ruhun 
ilacı, peki ilaç sanatın malzemesi olabilir mi? Sanatçı
Bryan Lewis Saunders Mart 1995’te farklı bir adım 
atıyor. İlaçların etkisini sanatında kullanmaya başlıyor.
Peki 1995’ den beri devam ettirdiği bu ilginç yolcu-
luğa tanık olmak ister misiniz? 

Bryan Lewis Saunders 30 Mart 1995’ten itibaren
her gün en az bir kere kendi portresini çiziyor. 2000
yılında, ‘’Etki Altında’’ başlığı ile yeni bir seri dene-
meye başlıyor. Her gün farklı bir ilaç ya da zehir alan
sanatçı bu maddelerin etkisi altında kendi portresini
çizme kararı alıyor. Tüm bu süreç psikomotor retar-
dasyon ve konfüzyona sebep oluyor. Ancak Saunders
her gün olmasa bile bu çılgın deneye devam etti-
ğini, hayatının geri kalanında da mutlaka devam ede-
ceğini söylüyor. Tüm bu cesaret isteyen süreç, Oscar
Wilde’ın “Uzun süren güzelim bir intihardır sanatçı
yaşamı”  sözünü hatırlatıyor insana. Sanatçının şu an
12,500’ün üzerinde öz portresi mevcut. 

Bu deneyimini Saunders şöyle tanımlıyor: ‘’Aynı 
gün içerisinde yapılmış iki portrem kar taneleri, par-
mak izleri ve DNA gibi birbirinden farklıdır. Yüzyıl-
lardır sanatçılar, kendilerini çevrelerindeki dünyayı
temsil etmek üzere hapsediyorlar. Bu çalışma ile
ben tam zıddını yapıyorum. Ben, deneyimlerimizi
nasıl işlediğimizi, algıladığımızı, aynı zamanda mer-
kezi sinir sistemimizi doğru bir şekilde anladığım-
da, dünyayı farklı temsillerimle beraber çevreme
yerleştiriyorum.’’  O zaman hep beraber Saunders’in
çılgın ve renkli dünyasına adım atalım. 

Yukarıda görüldüğü gibi Adderall® (dekstroamfeta-
min) etkisindeyken çizdiği öz portresinde Saunders
kendisini yılan şeklinde resmetmiş. Sanat dilinde yı-
lan doğurganlık, yeniden doğuş, güç ve kudret gibi
anlamlar taşımaktadır. İlaç ile oluşan tetikte olma 
ve dikkatte artış, sanatçıya kendisini keskin duyu-
larıyla bildiğimiz yılan gibi hissettirmiş olabilir mi?

İki haftalık sertralin kullanımı sonrası kendisini
resmeden Saunders’in verdiği demeçlerde farma-
kolojiye olan ilgisine dair herhangi bir ifadeye rast-
layamasam da selektif serotonin geri alım inhibitör-
lerinin etkisinin ortaya çıkışı ile ilgili bir şeyler oku-
muş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ileride de
fark edeceğimiz gibi Saunders kullandığı ilaçların
kimyasal yapılarını da araştırarak eserlerinde kul-
lanmış. 

Araş. Gör. Elif Gün
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yaşamı”  sözünü hatırlatıyor insana. Sanatçının şu an
12,500’ün üzerinde öz portresi mevcut. 

Bu deneyimini Saunders şöyle tanımlıyor: ‘’Aynı 
gün içerisinde yapılmış iki portrem kar taneleri, par-
mak izleri ve DNA gibi birbirinden farklıdır. Yüzyıl-
lardır sanatçılar, kendilerini çevrelerindeki dünyayı
temsil etmek üzere hapsediyorlar. Bu çalışma ile
ben tam zıddını yapıyorum. Ben, deneyimlerimizi
nasıl işlediğimizi, algıladığımızı, aynı zamanda mer-
kezi sinir sistemimizi doğru bir şekilde anladığım-
da, dünyayı farklı temsillerimle beraber çevreme
yerleştiriyorum.’’  O zaman hep beraber Saunders’in
çılgın ve renkli dünyasına adım atalım. 

Yukarıda görüldüğü gibi Adderall® (dekstroamfeta-
min) etkisindeyken çizdiği öz portresinde Saunders
kendisini yılan şeklinde resmetmiş. Sanat dilinde yı-
lan doğurganlık, yeniden doğuş, güç ve kudret gibi
anlamlar taşımaktadır. İlaç ile oluşan tetikte olma 
ve dikkatte artış, sanatçıya kendisini keskin duyu-
larıyla bildiğimiz yılan gibi hissettirmiş olabilir mi?

İki haftalık sertralin kullanımı sonrası kendisini
resmeden Saunders’in verdiği demeçlerde farma-
kolojiye olan ilgisine dair herhangi bir ifadeye rast-
layamasam da selektif serotonin geri alım inhibitör-
lerinin etkisinin ortaya çıkışı ile ilgili bir şeyler oku-
muş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ileride de
fark edeceğimiz gibi Saunders kullandığı ilaçların
kimyasal yapılarını da araştırarak eserlerinde kul-
lanmış. 
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GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN

PSİKOAKTİF İLAÇLARIN SANATA ETKİSİ 
VAKA SUNUMU: BİR İLAÇ BİR PORTRE 

Arş. Gör. Elif Gün
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Herkese merhaba, 
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Peki 1995’ den beri devam ettirdiği bu ilginç yolcu-
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oluşan tetikte olma ve dikkatte artış, sanatçıya 
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hissettirmiş olabilir mi?

İki haftalık sertralin kullanımı sonrası kendisini 
resmeden Saunders’in verdiği demeçlerde farma-
kolojiye olan ilgisine dair herhangi bir ifadeye 
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ilaçların kimyasal yapılarını da araştırarak eserle-
rinde kullanmış.
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Dr. Rüştü Onur’u anma toplantısında siz genç 
meslektaşlarımla paylaşmak üzere birkaç anımı yaz-
mak için bilgisayarın başına oturdum, ama yaklaşık 
bir saattir başka işlerle uğraşıyorum, vakit kazan-
maya çalışıyorum. Nedeni açık, Rüştü abi ile hepi-
topu 3-3.5 yıl birlikte çalışmışım ama ne çok anı
biriktirmişim; aralarından seçim yapamıyorum.
 

1979 yılının Eylül ayında, birkaç ay önce Tıp Fa-
kültesi’nden mezun olmuş ama klinik dallarda ça-
lışamayacağı gerçeğini son sınıfta fark etmiş genç 
bir hekimim. Empati yapmayı başaramayıp, hasta
yakınları ile birlikte ağlıyorum çünkü. Nöroloji stajı
sırasında tanıdığım Dr.Turgay Dalkara’nın önerisi ile 
Farmakoloji’de doktora yapma fikrini tartıyorum. 
Hacettepe Tıp Fakültesi’nin Morfoloji Binası’nın ar-
ka kanadında en üst katta bulunan Farmakoloji ve 
Toksikoloji Bölümü’ne (doğru hatırlıyorsam tam 
adı böyleydi) girdiğim günü hatırlıyorum. Uzun ve 
boş bir koridorda yürüyorum ve bir laboratuvarda,
bir sıçanın üzerine eğilmiş bir şeyler yapan Rüştü 
Abi’yi görüyorum (Daha sonra anokoksigeus kası 
diseksiyonu yapmakta olduğunu öğreneceğim). 
Kendimi tanıtıyorum; beni o kadar sıcak karşılıyor 
ki kendimi çok iyi hissediyorum. O sıralarda Oğuz
Hoca (Kayaalp) Amerika’da, Rüştü Abi “Bölüm 
Başkanı”. Ekibin diğer üyeleri Mustafa İlhan, Meral
Tuncer, Atila Bozkurt, Türkiz Verimer, Gül Ayanoğlu
(daha sonra Dülger), Yusuf Sarıoğlu, zaman zaman
Turgay Dalkara. 

Aslında Rüştü Abi’yi tek başına değil de hep bu 
ekiple beraber düşünüyorum. Onlardan hem bi-
limsel araştırma yapmayı, hem de hayata dair ne
çok şey öğrendim. Hem de birlikte çok çok eğlendik.
O günleri sevgiyle hatırlıyorum. Sadece birkaç anı
paylaşmaya çalışayım şimdi: 

• O sıralarda ülkede yakıt sıkıntısı var. Sade-
ce hastane ısıtılabiliyor. Bizim bölümde kalorifer-
ler genelde yanmıyor. Laboratuvarlarda sıfır dere-
celeri görüyoruz. Hep birlikte elektrik sobası ile 

ısıtmaya çalıştığımız toplantı odasına doluşuyoruz
ellerimizde çay bardaklarıyla. Boş durmamak için
kendimize bir iş icat ediyoruz. O yıllarda internet
yok, bilgisayar yok, dergilere erişimimiz sınırlı, ya-
zarlarından posta yoluyla istediğimiz ayrı baskı-
ların ancak %10 kadarı geliyor. Ekibin Amerika’da
çalıştıkları dönemde toplayıp getirdikleri makale 
ayrı baskıları ve daha çok da fotokopileri yığınlar
halinde raflarda duruyor. Bunları sistematik bir 
kodlama ile ayırmaya ve dosyalamaya karar veri-
yoruz. Kendimize göre bir anahtar kelime listesi
oluşturuyor ve her anahtar kelime için bir renk
belirliyoruz. Renkli kartonlar alıp delikli zımba ile
konfetiler kesiyoruz. Bu renkli noktaları ya maka-
lelerin/kutuların (detayları tam hatırlayamıyorum)
köşelerine yapıştırıyoruz. Bu arada çok eğlendiği-
mizi de söylemeden geçemeyeceğim. 

• O günlerde öğle aralarında ısınma ve eğ-
lenme amaçlı kıraathane ziyaretlerinin, tavla par-
tilerinin hikâyeleri sonraki yıllarda uzun süre an-
latılıyor. 

• Tam doktora tez çalışmama başladığımda
danışmanım (Mustafa İlhan) Amerika’ya gidiyor
ve tez danışmanlığımı Rüştü Abi alıyor. Konuyu
Mustafa Abi ile birlikte seçmişiz. Rüştü Abi ile çok
iyi vakit geçiriyoruz, çok gülüyoruz, ama tezimle
hiç ilgilenmiyor; yazdıklarımı okumuyor. Büyük bir
tartışma oluyor aramızda; neyse ki iş tatlıya bağ-
lanıyor. 

• 1981 Nisan’ında doğan oğlum, 3 yaşına
geldiğinde Hacettepe’nin anaokuluna gitmeye baş-
lıyor. Akşamüzerleri otobüsle bizim kampüse ge-
liyor. Ben onu otobüsten alıp bölüme getiriyorum;
birlikte eşimin işinin bitmesini bekliyoruz. Enis bö-
lümün kapısında görününce Rüştü Abi koridorun
sonunda kollarını açıyor ve ona doğru koşan oğ-
lumu kucaklayıp kaldırıyor. Bu arada oğlum ilk argo
kelimeleri Rüştü Abi’den öğreniyor. Şimdi kendisi
41 yaşında, Berlin’e yaşıyor ve Rüştü Abi’yi hala

PROF. DR. RÜŞTÜ ONUR ANISINA

Prof. Dr. Şule Oktay
X Üniversitesi Tıp Fakültesi
X Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

TARİHTEN SAYFALAR
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Celexa® tablet (essitalopram) bilinmeyen dozda
kullanımı sonrasında sanatçının öz portresi. Saunders
essitalopramı kimyasal yapısına kadar yansıttığı
eserinde enerji, kızgınlık, değer ve kaygı gibi söz-
cükler düzensiz olarak yerleştirilmiş. 

Vicodin® tablet (10 mg hidrokodon/660 mg aset-
aminofen) kullanımı sonrası. Sanatçı sizce de sedas-
yon ve baş dönmesinden şikayetçi olabilir mi? 

Hidrokodon (7.5 mg), oksikodon (7.5 mg) ve alpra-
zolam (3 mg) kullanımı sonrası. Resmin sol alt kö-
şesinde 920 ve 59 sayıları yer alıyor. Sanatçı bu
sayılarla ilgili yorum yapmamış olsa da asırlardır sa-
yıların dili olduğu ezoterik öğretilerde karşımıza çık-
maktadır. Son zamanlarda Rus matematikçi Grigori
Grobovoi sistemlerinden dolayı sayı sekansları ve
temsil ettikleri anlamların eserlerde, aksesuarlarda

kullanıldığını görmekteyiz. Saunders’in sayıları kul-
lanım amacı bilinmese de anlamları bu öğretilerde;
920 adaleti temsil etmektedir. 

Son olarak, Estes’in “Kurtlarla Koşan Kadınlar” 
kitabında “Kurdun Kirpikleri” bölümünde dediği gibi:
“Eğer dışarı çıkıp ormana gitmezseniz asla bir şey
olmaz ve hayatınız da hiçbir zaman başlamaz.’’

Saunders’in ormana giden yolu hepimizinkin-
den garip, tehlikeli ve belki de ilacı tutkuyla araştıran
bizler için mantık dışı. Ancak tüm bu süreçte yaşadığı 
fiziksel ve zihinsel sorunlara rağmen, tutkusunun 
ve sıra dışılığının peşinden gitmesi de saygı uyandı-
rıcı. Ormana giden yollarımızın Saunders’in yolundan
daha güvenli ve çiçekler serili, yola adım atarken 
hissettiğimiz duyguların ise Saunders’ten daha tut-
kulu olması dileğiyle… Bilim ve sanatla kalın. 
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yansıttığı eserinde enerji, kızgınlık, değer ve kaygı 
gibi sözcükler düzensiz olarak yerleştirilmiş.

Vicodin® tablet (10 mg hidrokodon/660 mg 
asetaminofen) kullanımı sonrası. Sanatçı sizce de 
sedasyon ve baş dönmesinden şikayetçi olabilir 
mi?

Hidrokodon (7.5 mg), oksikodon (7.5 mg) ve 
alprazolam (3 mg) kullanımı sonrası. Resmin sol alt 
köşesinde 920 ve 59 sayıları yer alıyor. Sanatçı bu 
sayılarla ilgili yorum yapmamış olsa da asırlardır 
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Bilim ve sanatla kalın.
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gülümseyerek hatırlıyor. Az önce aradı telefonla,
Rüştü Abi’yi andık birlikte. 

• Doktora tez sınavımı hatırlıyorum. Mustafa
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Sevgiyle kalın. 
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“Ne patenti! O insanlığa aittir. Patent söz konusu
olamaz. Güneşi patentliyebilir misiniz?” 
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GÜNEŞİN PATENTİ OLUR MU?

Doç. Dr. Sedat Altuğ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

TARİHTEN SAYFALAR

Şekil 1. Amerika’da  1950’li yıllar ve Çelik Ciğerler

Şekil 2. Polio Sekelini Gösteren Mısır Steli
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SANAT VE SPOR KÖŞESİ

* Metin	tarafımca	kaleme	alınan,	aşağıda	künyesi
bulunan	 makalenin	 yeniden	 düzenlenmiş	 halinin	 ilk
bölümünü	kapsamaktadır.	

Onur	Erman,	Deniz	(2019)	“Çarpıcı	Örnekler	Üzerinden
Ham	 Sanatı	 Anlamak”	 (Understanding	 Art	 Brut	 by	
Striking	 Examples)	 Hacettepe	 Üniversitesi	 Güzel
Sanatlar	Fakültesi	Sanat	Yazıları	Dergisi	(ISSN:	1300-
6665,	 e-ISSN:	 2458-8903),	 Hacettepe	 Üniversitesi
Yayınları,	Ulakbim-TR	dizininde	taranmaktadır,	sayı:	40,
sf:121-139,	Ankara.	 (http://sanatyazilari.hac-
ettepe.edu.tr/img/1155381752019__3977602720.pdf)

20. yüzyılın başında Avrupa’da sanat ortamı
 

20. yüzyılın başında Avrupa sanat ortamları, 
tekrarlananlardan bıkmış, yeniliklere aç ve farklı 
olana karşı bir arayış halindedir. Rönesans’ın ge-
tirdiği aydınlanma ile sanatın her alanında sı-
nırlarını ve ufkunu genişletmiş, tabuları yıkmıştır.
Hatta bu dönemde pek çok sanat akımı ilhamı 
ilkel sanatta (Primitivizm) ve kendisine ait ol-
mayan ‘öteki’de (Outsider Art) aramaktadır. 
Primitif ve Naif sanata ilgi ve yönelim artmıştır. 
Başka toplumların sanatı ve hatta kendi toplu-
munun dışında bırakılanların sanatı merak e-
dilmekte, tüketilecek yeni alanlar aranmaktadır.

“Sanatta denenmemiş ne kalmıştır ki?”  

Jean Dubuffet 1945’de ‘Art Brut’ terimini; hiç-
bir sanatsal akademik eğitim almamış, her türlü 
kuralın dışına çıkarak, kabul edilmiş tüm sanatsal 
gerçeklerin ötesinde üreten, toplumdan soyut-
lanmış yalnız kişilerin özden gelen sanatını betim-
lemek amacıyla kullanır ve bu kavramın sanat li-
teratürüne girmesini sağlar. 1948 yılında Dubuffet,
Breton ve Tapie ‘Art Brut’un manifestosunu yayın-
layarak, bunu bir sanat kavramı olarak resmileş-
tirirler.  İsviçre’de pek çok akıl hastanesini ziyaret
eder ve buralarda yatan hastaların özellikle şizof-
reni hastalarının yaptıkları resimleri inceleme fır-

ÇARPICI ÖRNEKLER ÜZERİNDEN
ART BRUT’U ANLAMAK* - BÖLÜM 1

satı bulur. Resimlerdeki özgünlükten çok etkilenir
(Şekil 1). 

Burjuvazinin sanat anlayışına karşı çıkan Jean 
Dubuffet aradığını 1940’ larda toplumun uçlarında 
yaşayanların sanatında bulur. Uç noktada bir birey-
sellik, tam bağımsızlık, sonsuz özgürlük, otantisite
Art Brut sanat kavramını ortaya atmasında ve 
bunu tek gerçek sanat kabul etmesinde etkilidir. 
Psikiyatristlerle ve hastalarla çalışır. Kendi eserle-
rinde de bunlardan aldığı ilham belirgindir. Akıl has-
tanelerinden çalışmaları toplamaya ve arşivlemeye
başlar. Topladığı eserler bugün İsviçre’nin Lozan
kentinde bulunan Collection de l’Art Brut Müzesi’nin
ana koleksiyonunu oluşturmuştur. Art Brut, akıl has-
talarının, suçluların, bağımlıların, toplumdan izole 
yaşayanların, kimi durumlarda zihinsel engelli birey-
lerin herkesden gizleyerek sürdürmeye çalıştıkları 
sanatsal üretimleri nitelemektedir. Art Brut bir 
sanat stili, modası ya da bir sanat akımı değildir. 
Art Brut; Diğer sanat akımlarından bağımsız, ken-
di kendini vareden bir sanatsal üretimini niteler. 
Sanat tarihinde kabul edilen tüm sanatsal gele-
neğin ötesinde biçimlenmiştir. Bu eserlerin toplu-
mun isimlendirdiği gibi ‘deli resmi’ olarak değil tüm 
sosyal ve kültürel yapılanmaların ve kısıtlamaların 
ötesinde bağımsız ve uç noktalarda yaşayan bir bi-
reyselliğin dışavurumu olarak nitelendirir. 

Art Brut’un Özellikleri; 

Art Brut kavramının sanat literatürlerine girme-
si sanat çevrelerince büyük bir tartışmayı da baş-
latır. Toplumca kabul edilen sanat anlayışlarının, 

Prof. Dr. Deniz Onur Erman
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik ve Cam Bölümü

Şekil 1. Jean Dubuffet

Onur Erman, Deniz (2019) “Çarpıcı Örnekler 
Üzerinden Ham Sanatı Anlamak” (Understanding Art 
Brut by Striking Examples) Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi (ISSN: 
1300- 6665, e-ISSN: 2458-8903), sayı: 40, sf:121-
139, Ankara. (http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/
img/1155381752019__3977602720.pdf)
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tekrarlananlardan bıkmış, yeniliklere aç ve farklı 
olana karşı bir arayış halindedir. Rönesans’ın 
getirdiği aydınlanma ile sanatın her alanında sınır-
larını ve ufkunu genişletmiş, tabuları yıkmıştır. 
Hatta bu dönemde pek çok sanat akımı ilhamı ilkel 
sanatta (Primitivizm) ve kendisine ait olmayan 
‘öteki’de (Outsider Art) aramaktadır. Primitif 
ve Naif sanata ilgi ve yönelim artmıştır. Başka 
toplumların sanatı ve hatta kendi toplumunun 
dışında bırakılanların sanatı merak edilmekte, 
tüketilecek yeni alanlar aranmaktadır. 

“Sanatta denenmemiş ne kalmıştır ki?” 

Jean Dubuffet 1945’de ‘Art Brut’ terimini; 
hiçbir sanatsal akademik eğitim almamış, her 
türlü kuralın dışına çıkarak, kabul edilmiş tüm 
sanatsal gerçeklerin ötesinde üreten, toplumdan 
soyutlanmış yalnız kişilerin özden gelen sanatını 
betimlemek amacıyla kullanır ve bu kavramın 
sanat literatürüne girmesini sağlar. 1948 yılında 
Dubuffet, Breton ve Tapie ‘Art Brut’un manifes-
tosunu yayınlayarak, bunu bir sanat kavramı 
olarak resmileştirirler.  İsviçre’de pekçok akıl 
hastanesini ziyaret eder ve buralarda yatan hasta-
ların özellikle şizofreni hastalarının yaptıkları 
resimleri inceleme fırsatı bulur. Resimlerdeki 
özgünlükten çok etkilenir (Şekil 1).

Burjuvazinin sanat anlayışına karşı çıkan 
Jean Dubuffet aradığını 1940’ larda toplumun 
uçlarında yaşayanların sanatında bulur. Uç 
noktada bir bireysellik, tam bağımsızlık, sonsuz 
özgürlük, otantisite Art Brut sanat kavramını 
ortaya atmasında ve bunu tek gerçek sanat kabul 
etmesinde etkilidir. Psikiyatristlerle ve hasta-
larla çalışır. Kendi eserlerinde de bunlardan aldığı 
ilham belirgindir. Akıl hastanelerinden çalış-
maları toplamaya ve arşivlemeye başlar. Topladığı 
eserler bugün İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan 
Collection de l’Art Brut Müzesi’nin ana koleksi-
yonunu oluşturmuştur. Art Brut, akıl hastalarının, 
suçluların, bağımlıların, toplumdan izole yaşayan-
ların, kimi durumlarda zihinsel engelli bireylerin 
herkesden gizleyerek sürdürmeye çalıştıkları 
sanatsal üretimleri nitelemektedir. Art Brut bir 
sanat stili, modası ya da bir sanat akımı değildir. 
Art Brut; Diğer sanat akımlarından bağımsız, 
kendi kendini vareden bir sanatsal üretimini 
niteler. Sanat tarihinde kabul edilen tüm 
sanatsal geleneğin ötesinde biçimlenmiştir. Bu 
eserlerin toplumun isimlendirdiği gibi ‘deli resmi’ 
olarak değil tüm sosyal ve kültürel yapılanmaların 
ve kısıtlamaların ötesinde bağımsız ve uç nokta-
larda yaşayan bir bireyselliğin dışavurumu olarak 
nitelendirir.

Art Brut’un Özellikleri

Art Brut kavramının sanat literatürlerine 
girmesi sanat çevrelerince büyük bir tartışmayı 
da başlatır. Toplumca kabul edilen sanat anlayış-
larının, eğitimli sanatçıların ve sanat akımlarının 
karşısına toplumun uzağında eğitimsiz kişilerin 
yaptığı şeyleri ‘gerçek ve öz sanat’ olarak koyar. 

12TFD Bülteni  | Sayı: 146 | Ocak - Mart 2022

gülümseyerek hatırlıyor. Az önce aradı telefonla,
Rüştü Abi’yi andık birlikte. 

• Doktora tez sınavımı hatırlıyorum. Mustafa
Abi Amerika’dan dönmüş. Sınav jürisi Oğuz Hoca, 
Rüştü Abi, Mustafa Abi, Meral Abla ve Atila 
Abi’den oluşuyor. Sanırım Türkiz de salonda. Rüştü 
Abi sınavda kâbusum oluyor. Sorduğu sorular o
kadar anlamsız ki ne demek istediğini bile anla-
mıyorum. Neyse ki benim yerime diğer jüri üyele-
ri itiraz ediyor. Başarıyla doktora derecemi alıyo-
rum. Sonraki yıllarda sınavlarda Rüştü Abi’nin pek 
çok kişinin kâbusu olmaya devam ettiğini duyu-
yorum ve aynı jüride jüri üyesi olarak bulunduğumda
bunu yeniden deneyimliyorum. Sınav biter bitmez
yine o neşeli, keyifli Rüştü abi oluveriyor. 

• Rüştü Abi’nin renkli kişiliğine bir örnek olsun
diye kendi kendine örgü örmeyi ve Osmanlıca o-
kumayı öğrendiğini söyleyebilirim. 

• Son olarak, Rüştü Onur ve Necdet Doğan’ı 
birlikte anmak isterim. Necdet Abi bizim bölüme 
bir süreliğine araştırma yapmak üzere geldi.
O da güler yüzlü, renkli bir karakterdi. Çok sık kul-
landığı “he valla hocam” ifadesi onunla özdeş-
leşmişti. Onlardan dinlediğim keyifli bir hikâye-
leri vardır: Sanırım asistanlık yıllarında bir akşam 
birlikte çalışıyorlar. Ekipte Mustafa Abi de olmalı, 
başka kim var hatırlayamıyorum. Gece yarısı 
karınları acıkıyor. Etrafta çok bakkal filan yok. 
Yakındaki Kuğulu Park’tan bir kuğu yakalıyorlar.
Pişirip karın doyuracaklar. Fakaaaaat, kuğu eti çok
sert olurmuş meğer; bir türlü pişmiyor ve tabi
ki dertlerine derman olamıyor……… 

İşte böyle sevgili meslektaşlarım, hayatımız bir
anılar bütünü. Yukarıda sözünü ettiğim günler
“iyi ki yaşamışım” dediklerimin arasında, sevgili
Rüştü Onur da iyi ki tanımışım dediğim kişiler
arasında yerini almış.  

Sevgiyle kalın. 
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Aşıların viral enfeksiyonları önlemede ne kadar 
başarılı oldukları COVID-19 pandemisinde bir kere 
daha kanıtlandı. Aralık ayında gazetelere düşen bir 
başlık COVID-19 aşıları ve patent tartışmalarına 
farklı bir bakış açısı getirdi. Texas Çocuk Hastanesi 
Aşı Geliştirme Merkezi’nden Dr. Peter Hotez ve Dr. 
Maria Elena Bottazzi’nin geliştirdiği “Corbevax” 
aşısına Hindistan İlaç Kurumu acil kullanım onayı 
verdi. Buraya kadar her şey normal, farklı olan a-
raştırmacıların bu ilacın patentini almamaları. Dr.
Hotez ve Dr. Bottazzi basın toplantısında “Para
kazanmak istemiyoruz, insanların aşılandığını gör-
mek istiyoruz” dediler. Ocak 2022’de Dr. Hotez ve 
Dr. Bottazzi, hiçbir G7 ülkesinin Corbevax’ı finanse 
etmediğini açıkladılar ve Corbevax’ın seri üretimi 
ve dağıtımı için fon sağlamak için ABD federal 
hükümetine ve G7 ülkelerine çağrılarını yinelediler.

Bu olaylar bana, yıllar önce Mikrobiyoloji hocam
rahmetli Prof. Dr. Rüknettin Öğütman’dan duydu-
ğum, Dr. Salk’ın meşhur sözlerini hatırlattı.  

“Ne patenti! O insanlığa aittir. Patent söz konusu
olamaz. Güneşi patentliyebilir misiniz?” 

Çocuk felci, 18. yüzyılın sonlarında İngiliz hekim 
Michael Underwood tarafından tanımlanmıştır. Dr.
Underwood genellikle sırt ve bacak ağrıları, solu-

num güçlüğü, ateş semptomları olan ve daha sonra 
poliomyelit olarak adlandırılacak olan bu hastalığı 
çocuklarda gözlemiştir. Polio aşılarının kullanıma 
girmesinden önce, hastaların büyük çoğunluğu 
paralitik hastalık geçirmekte ve yine önemli bir 
bölümü hayatına; şükür ki bugün sadece müzel-
erde gördüğümüz “Çelik Ciğer” ile devam etme-
kteydi (Şekil 1). Paul Alexander, “Çelik Ciğer’ olarak
da adlandırılan bir makinenin içinde hayatını geçir-
diği bilinen son çocuk felci hastasıdır ve yaklaşık
70 yıl bu makinenin içinde kalmıştır. Her ne kadar
sporadik vakaların klinik özelliklerine ait raporlar
ancak 1840’larda yayınlanmaya başlasa ve büyük
salgınların 19 ve 20. yüzyıllarda görüldüğü bilinse
de çocuk felcine ait izler, toksikolojinin en 
eski yazılı kaynağı olan meşhur Ebers pa-
pirüslerinden de eskidir. M.Ö. 1400’lerden kaldı-
ğı düşünülen stelde resmedilen baston tutan ve
ayak deformitesi olan çocuğun çocuk felci geçir-
diği kabul edilmektedir (Şekil 2).  

GÜNEŞİN PATENTİ OLUR MU?

Doç. Dr. Sedat Altuğ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

TARİHTEN SAYFALAR

Şekil 1. Amerika’da  1950’li yıllar ve Çelik Ciğerler

Şekil 2. Polio Sekelini Gösteren Mısır Steli
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eğitimli sanatçıların ve sanat akımlarının karşısına
toplumun uzağında eğitimsiz kişilerin yaptığı şey-
leri ‘gerçek ve öz sanat’ olarak koyar. Art Brut savu-
nucularının amacı; içten, özden gelen dışavurumun
ve yaratının en pür halini gözler önüne sererek va-
rolan sanat anlayışlarının tümünün gerçekliğini
sorgulatmaktır. Çiğ - ham sanat aslında sanatın
başlangıç noktasıdır. Sanatın özü ve kaynağıdır.
Bu anlamda Art Brut tarih boyunca hep varolmuş-
tur. Ama zamanla insan uygarlaştıkça, kültür or-
taya çıkıp geliştikçe, sanat kuramsallaştıkça, ‘estetik’
ve ‘sanat’ gibi kavramlar kurallara bağlandıkça gi-
derek kenara itilmiştir. Kimisi terkedilmiş, aidiyet
duygusundan mahrum, hiçbir eğitim almamış, 
hasta, travmatik bir hayat sürmüş veya akli den-
gesi yerinde olmayan kişiler, spiritüel medyum-
lar, suçlular gibi kişilerin çoğu yoksulluk içinden 
geldiklerinden genelde basit materyallerle veya 
atık malzemelerle çalışırlar. Bunları bir araya ge-
tirerek alışılmadık dahice kurgular ortaya koyarlar.
Bu kişiler becerikli olduğu kadar sanatsal yaratı-
cılığa da sahip bir yetenek sergilerler. 

• Kazanılmış kültürün ürünlerini, sosyal kabul
görme yaptırımlarını reddeder. Kültürel sanatın da
karşıtıdır.  

• Her birey kendi bireysel tarzını, malzeme
ve tekniğini kendi geliştirir. 

• Bireysel farklılıklar ön plana çıkar.  

• Üretilen eserlerin büyük bir kısmında çok 
büyük bir sabır ve işçilik hakimdir. Kendi kendine 
geliştirilmiş ve yetkinleşmiş bir işçilik dikkat çeker.

• Bu çalışmalar geçmiş ya da güncel hiçbir
akımla benzerlik göstermezler. 

• Bu kişiler kendi ikonografilerini keşfederler.
Malzeme zenginliği, teknik sınırsızlıklar eserlerini
ayrıcalıklı kılar. 
 

• Yaptıklarını sergilemek istemezler. Kendi iç
dünyalarına sığınarak gizlenerek üretirler. Sanat
yapıyorum iddiaları yoktur. 

• Eserlerine korkularını, takıntılarını, sırlarını,
gizli dünyalarını aktarırlar. Halusinasyonlar ve sanrılar
da işin içine girer kimi zaman. Art Brut’teki dışa-
vurum ve aktarım bu nedenle korkutucu olacak
şekilde gerçektir. 

• Art Brut eserlerdeki duygu saf, pür ve ka-
tıksızdır. Üzerine uzun uzun kurgulanmış ve tasar-
lanmış değildir. İçten geldiği coşku ve öznellikle yük-
lüdür. Bu nedenle de ham ve kaba algılanır. Yara-
tının özü en katkısız halidir. 

Sonuç 
 

Art Brut aslında hep varolmuş ama toplumda
sıkışmış, itelenmiş, ötelenmiş ve hiç bir zaman 
kendisine bir isim bulamamış bir üretimdir. Sana-
tın yaşını neredeyse insanlığın yaşıyla eşit sayan
insan, varolduğundan bu yana sanatsal dışavu-
rumlarıyla estetiği, güzeli, kontrollü ve tanımlı ola-
nı ararken ve hep ona ulaşmaya çabalarken özden 
gelen ham, kaba ve çiğ olanı gizlemeye, saklamaya 
çalışmıştır hep. Öte yandan toplumdan dışlananlar, 
sosyal ve kültürel hayattan uzaklaşıp kendi içine 
dönenler yanlızlaştıkça ‘sanat yapmak’ derdinde 
olmadan sadece ‘yapmak’ derdinde olarak içlerini
dökmüşlerdir durmadan. Buldukları her materyale,
her malzemeye, her şekilde, her teknikte. Öğre-
nilen değil içten gelen şekilde. Kurallarla değil ku-
ralları yıkıp dağıtırcasına. Yaptığının ne olduğunu 
bilmeden, neden olduğunu bilmeden sadece yap-
madan duramadıkları bu eylem ve üretim onların 
hayati edimleri olmuştur. Bu insanlar yaratarak 
var olmuşlardır, var olabilmek için de sadece 
özlerinden gelene sığınmışlardır. Toplumun ‘deli 
saçması’ dediği o üretimleri Jean Dubuffet sanat
ortamlarının, müzelerin, galerilerin tam orta yerine
yerleştirip buna ‘sanatın özü’ demiş, manifesto
yazmış ve bir de isim vermiştir: Art Brut. Art Brut 
araştırılıp tüketilecek yeni bir alan, yeni bir konu 
olmanın dışında tam da sanatın neliği, kimliği, ni-
teliği ve özü konularında bilinen tüm değerleri alt 
üst eder. Artık yeteneğin ne olduğu ve kimde ol-
duğu da bir aldatmacadır. Yetmiş üç sene önce 
hayatımıza büyük bilinmezliklerle giren Art Brut,
bilim ve sanat alanlarında pek çok araştırmacı için
eşsiz bir kaynak oluşturmaktadır. 

Art Brut savunucularının amacı; içten, özden 
gelen dışavurumun ve yaratının en pür halini 
gözler önüne sererek varolan sanat anlayışlarının 
tümünün gerçekliğini sorgulatmaktır. Çiğ-ham 
sanat aslında sanatın başlangıç noktasıdır. 
Sanatın özü ve kaynağıdır. Bu anlamda Art Brut 
tarih boyunca hep varolmuştur. Ama zamanla 
insan uygarlaştıkça, kültür ortaya çıkıp geliştikçe, 
sanat kuramsallaştıkça, ‘estetik ‘ ve ‘sanat’ gibi 
kavramlar kurallara bağlandıkça giderek kenara 
itilmiştir. Kimisi terkedilmiş, aidiyet duygu-
sundan mahrum, hiçbir eğitim almamış, hasta, 
travmatik bir hayat sürmüş veya akli dengesi 
yerinde olmayan kişiler, spiritüel medyumlar, 
suçlular gibi kişilerin çoğu yoksulluk içinden 
geldiklerinden genelde basit materyallerle veya 
atık malzemelerle çalışırlar. Bunları bir araya 
getirerek alışılmadık dahice kurgular ortaya 
koyarlar. Bu kişiler becerikli olduğu kadar sanatsal 
yaratıcılığa da sahip bir yetenek sergilerler.

• Kazanılmış kültürün ürünlerini, sosyal kabul 
görme yaptırımlarını reddeder. Kültürel 
sanatın da karşıtıdır. 

• Her birey kendi bireysel tarzını, malzeme ve 
tekniğini kendi geliştirir.

• Bireysel farklılıklar ön plana çıkar. 

• Üretilen eserlerin büyük bir kısmında çok 
büyük bir sabır ve işçilik hakimdir. Kendi 
kendine geliştirilmiş ve yetkinleşmiş bir işçilik 
dikkat çeker.

• Bu çalışmalar geçmiş ya da güncel hiçbir 
akımla benzerlik göstermezler.

• Bu kişiler  kendi ikonografilerini keşfederler. 
Malzeme zenginliği, teknik sınırsızlıklar 
eserlerini ayrıcalıklı kılar. 

• Yaptıklarını sergilemek istemezler. Kendi iç 
dünyalarına sığınarak gizlenerek üretirler. 
Sanat yapıyorum iddiaları yoktur.

• Eserlerine korkularını, takıntılarını, sırlarını, 
gizli dünyalarını aktarırlar. Halusinasyonlar 
ve sanrılar da işin içine girer kimi zaman. Art 
Brut’teki dışavurum ve aktarım bu nedenle 
korkutucu olacak şekilde gerçektir.

• Art Brut eserlerdeki duygu< saf, pür ve katık-
sızdır. Üzerine uzun uzun kurgulanmış ve 
tasarlanmış değildir. İçten geldiği coşku ve 
öznellikle yüklüdür. Bu nedenle de ham ve 
kaba algılanır. Yaratının özü en katkısız halidir.

Sonuç

Art Brut aslında hep varolmuş ama toplumda 
sıkışmış, itelenmiş, ötelenmiş ve hiç bir zaman 
kendisine bir isim bulamamış bir üretimdir. Sanatın 
yaşını neredeyse insanlığın yaşıyla eşit sayan 
insan, varolduğundan bu yana sanatsal dışavu-
rumlarıyla estetiği, güzeli, kontrollü ve tanımlı 
olanı ararken ve hep ona ulaşmaya çabalarken 
özden gelen ham, kaba ve çiğ olanı gizlemeye, 
saklamaya çalışmıştır hep. Öte yandan toplumdan 
dışlananlar, sosyal ve kültürel hayattan uzaklaşıp 
kendi içine dönenler yanlızlaştıkça ‘sanat 
yapmak’ derdinde olmadan sadece ‘yapmak’ 
derdinde olarak içlerini dökmüşlerdir durmadan. 
Buldukları her materyale, her malzemeye, her 
şekilde, her teknikte. Öğrenilen değil içten gelen 
şekilde. Kurallarla değil kuralları yıkıp dağıtır-
casına. Yaptığının ne olduğunu bilmeden, neden 
olduğunu bilmeden sadece yapmadan durama-
dıkları bu eylem ve üretim onların hayati edimleri 
olmuştur. Bu insanlar yaratarak var olmuşlardır, 
var olabilmek için de sadece özlerinden gelene 
sığınmışlardır. Toplumun ‘deli saçması’ dediği 
o üretimleri Jean Dubuffet sanat ortamlarının, 
müzelerin, galerilerin tam orta yerine yerleştirip 
buna ‘sanatın özü’ demiş, manifesto yazmış ve 
bir de isim vermiştir: Art Brut. Art Brut araştırılıp 
tüketilecek yeni bir alan, yeni bir konu olmanın 
dışında tam da sanatın neliği, kimliği, niteliği ve 
özü konularında bilinen tüm değerleri alt üst eder. 
Artık yeteneğin ne olduğu ve kimde olduğu da bir 
aldatmacadır. Yetmiş üç sene önce hayatımıza 
büyük bilinmezliklerle giren Art Brut, bilim ve 
sanat alanlarında pek çok araştırmacı için eşsiz 
bir kaynak oluşturmaktadır.
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Meraklısı için notlar 

•	 Bir	 sonraki	 yazımda	 1	 dolar	 karşılığında
	 Toronto	 Üniversitesi’ne	 satılan	 insülinin
	 patentini	yazmaya	çalışacağım.	

•	 Özellikle	 aşı	 çalışmalarını	 daha	 çok	 oku-
	 maya	 başladıktan	 sonra	 şunu	 gördüm.
	 Eskiden	aşı	geliştirme	çalışmalarının	Faz	 I
	 protokolü	 hep	 aynı;	 “Eş	 ve	 çocukların	
	 aşılanması”.	 Dr.	 Salk	 aşıyı	 kendisine	 de
 uyguluyor. 

•	 Ülkemizde	 reklam	 kampanyalarıyla	 da	
	 desteklenen	 aşı	 programlarında	 1989	 yılı
	 Kasım	ayında	‘’Polio	Eradikasyon	Programı’’	
	 başlatılmıştı.	 Bende	 bu	 kampanyalarda
	 ilerleyen	yıllarda	görev	almıştım.	Mahalle-
	 ye	o	zamanların	“hit	şarkısı”	olan	rahmetli
	 Özay	Gönlüm’ün	seslendirdiği	 “Aşını	da	ol
	 Mustafa	 Aley”	 ambulans	 hopörlerinden
	 çalarak	 girince	 tüm	 çocukların	 etrafımız-
	 dan	 kaçmalarını	 sonra	 aşının	 şeker	 üstü
	 olduğunu	 anlayınca	 koşarak	 gelmelerini
	 halen	hatırlarım.	
 
•	 Paul	Alexander’ın	hikayesi	için;	
	 https://www.cnnturk.com/yasam/tam-65-yildir-ce
	 lik-cigerin-icinde-yasamini-surduruyor?page=6	

•	 Dr.	Salk	için	daha	çok	bilgi	almak	isterseniz	
	 https://www.salk.edu/about/history-of-salk/jonas-salk/

•	 Dr.	Sabin	için	daha	çok	bilgi	almak	isterseniz
	 https://www.sabin.org/legacy-albert-b-sabin	

•	 Geçen	 yazımda	 rahmetli	 hocamız	 Rüştü
	 Onur	ile	şair	Rüştü	Onur’dan	bahsetmiştim.
	 31.	 FEKBES’te	 tanıştığım	 sevgili	 Deniz
	 Onur’dan	 şair	 Rüştü	 Onur’un	 hocamızın
	 amcası	olduğunu	ve	amcasının	erken	ölümü
	 üzerine	 onun	 adının	 hocaya	 verildiğini
	 öğrendim.	 Bu	 konuyu	 daha	 ilerde	 yaza-
	 cağım.	 	

Çocuk felci salgını yalnızca 1916 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’nde 9,000’den fazla ölüm ve 
27,000’den fazla paraliziye neden oldu. Dünyada,
1988 yılında 350,000 olan vaka sayısı, 2017 yılı 
sonu itibariyle 37 vakaya geriledi. Ülkemizde son 
çocuk felci vakasının görüldüğü 26 Kasım 1998 
tarihinden sonra başka vakanın tespit edilmemesi 
aşının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Çocuk felci için en önemli dönüm noktalarından
biri, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri baş-
kanı olacak Hava Kuvvetleri pilotu Franklin Delano
Roosevelt’in 39 yaşında çocuk felci geçirmesidir. 
Hastalığı yaşayan Roosevelt; başkan olur olmaz
Warm Springs, Georgia’da Polio Eradikasyon Mer-
kezi açmıştır. İkinci önemli dönüm noktası ise Dr. 
Jonas Edward Salk’ın 1947’de Pittsburgh Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’ndeki Virüs Araştırma Labora-
tuvarı direktörlüğüne atanması ve Roosevelt’in 
açtığı merkezden sağlanan fonla, çocuk felci aşı-
sını geliştirmek için çalışmaya başlamasıdır. Era-
dikasyon için dönüm noktası ise 1957 yılında Dr.
Albert Sabin tarafından oral polio aşısının klinik 
kullanıma sunulmasıdır. Dr. Sabin oral yol ile kul-
lanılabilecek bir aşıyı üretmek peşindeydi. Fakat bu
aşıya gerekli desteği bulamıyordu. Sonunda destek 
hiç umulmayan bir yerden geldi; Rusya’dan. Ol-
dukça ağır bir çocuk felci salgını geçiren Rusya, 
ancak Stalin’in ölümünden sonra salgın için yardım
çağrısı yaptı. Bu çağrıyı aşıyı geliştirmek için bir 
fırsat olarak değerlendiren Dr. Sabin Rusya’ya gi-
derek tüm çocuklar için “en tatlı” aşıyı geliştirdi.
Dr. Salk 1955 yılında, Dr. Sabin de 1962 yılında aşı-
ları için FDA’den ruhsat aldılar. Aşı yaygın olarak
kullanılmadan iki yıl önce, ABD’deki ortalama çocuk
felci vaka sayısı 45,000’den fazlayken 1962’de 910’a
düştü. Her iki araştırmacı da aşıları için patent baş-
vurusunda bulunmamış ve aşı üretiminde kul-
landıkları virüs suşlarını Dünya Sağlık Örgütü’ne
bağışladılar. 

Patent, bir buluşun değerini korumak için veri-
len yasal bir haktır ve özellikle daha sonraki ilaç
araştırmaları için mali kaynak açısından çok önem-
lidir. İki milyar ABD dolarına yaklaşan araştırma 
maliyetlerinin karşılanması giderek zorlaşıyor, bunu
artan firma evliliklerinden de anlıyoruz. İlaç sektö-
ründe firmaların ayakta kalması bir ilacın kendi-
sinden sonra yeni bir ilacı doğurmasıyla mümkün
olmaktadır. “Corbevax” aşının geliştirilmesi, çocuk
felci aşılarının aksine devlet tarafından değil, Tito
Vodka’sının 1 milyon dolarlık bağışı ve özel yatırım-
cılardan toplanan 7 milyon dolar bağış ile finanse 
edilmiştir. Patent önemli ve gerekli bir haktır. Bu-

nunla birlikte, belki pandemi koşullarında daha fark-
lı, iki tarafı da memnun edecek çözümler üretilebilir.

Yazımı Dr. Salk’ın kurduğu ve adını taşıyan Salk 
Enstitüsü’nün girişinde yer alan ve hayat felsefesi-
ni özetleyen ünlü sözüyle bitirmek istiyorum. 

“Umut düşlerde, hayallerde ve düşleri gerçeğe
dönüştürmeye cesaret edenlerin cesaretinde yatar.”
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eğitimli sanatçıların ve sanat akımlarının karşısına
toplumun uzağında eğitimsiz kişilerin yaptığı şey-
leri ‘gerçek ve öz sanat’ olarak koyar. Art Brut savu-
nucularının amacı; içten, özden gelen dışavurumun
ve yaratının en pür halini gözler önüne sererek va-
rolan sanat anlayışlarının tümünün gerçekliğini
sorgulatmaktır. Çiğ - ham sanat aslında sanatın
başlangıç noktasıdır. Sanatın özü ve kaynağıdır.
Bu anlamda Art Brut tarih boyunca hep varolmuş-
tur. Ama zamanla insan uygarlaştıkça, kültür or-
taya çıkıp geliştikçe, sanat kuramsallaştıkça, ‘estetik’
ve ‘sanat’ gibi kavramlar kurallara bağlandıkça gi-
derek kenara itilmiştir. Kimisi terkedilmiş, aidiyet
duygusundan mahrum, hiçbir eğitim almamış, 
hasta, travmatik bir hayat sürmüş veya akli den-
gesi yerinde olmayan kişiler, spiritüel medyum-
lar, suçlular gibi kişilerin çoğu yoksulluk içinden 
geldiklerinden genelde basit materyallerle veya 
atık malzemelerle çalışırlar. Bunları bir araya ge-
tirerek alışılmadık dahice kurgular ortaya koyarlar.
Bu kişiler becerikli olduğu kadar sanatsal yaratı-
cılığa da sahip bir yetenek sergilerler. 

• Kazanılmış kültürün ürünlerini, sosyal kabul
görme yaptırımlarını reddeder. Kültürel sanatın da
karşıtıdır.  

• Her birey kendi bireysel tarzını, malzeme
ve tekniğini kendi geliştirir. 

• Bireysel farklılıklar ön plana çıkar.  

• Üretilen eserlerin büyük bir kısmında çok 
büyük bir sabır ve işçilik hakimdir. Kendi kendine 
geliştirilmiş ve yetkinleşmiş bir işçilik dikkat çeker.

• Bu çalışmalar geçmiş ya da güncel hiçbir
akımla benzerlik göstermezler. 

• Bu kişiler kendi ikonografilerini keşfederler.
Malzeme zenginliği, teknik sınırsızlıklar eserlerini
ayrıcalıklı kılar. 
 

• Yaptıklarını sergilemek istemezler. Kendi iç
dünyalarına sığınarak gizlenerek üretirler. Sanat
yapıyorum iddiaları yoktur. 

• Eserlerine korkularını, takıntılarını, sırlarını,
gizli dünyalarını aktarırlar. Halusinasyonlar ve sanrılar
da işin içine girer kimi zaman. Art Brut’teki dışa-
vurum ve aktarım bu nedenle korkutucu olacak
şekilde gerçektir. 

• Art Brut eserlerdeki duygu saf, pür ve ka-
tıksızdır. Üzerine uzun uzun kurgulanmış ve tasar-
lanmış değildir. İçten geldiği coşku ve öznellikle yük-
lüdür. Bu nedenle de ham ve kaba algılanır. Yara-
tının özü en katkısız halidir. 

Sonuç 
 

Art Brut aslında hep varolmuş ama toplumda
sıkışmış, itelenmiş, ötelenmiş ve hiç bir zaman 
kendisine bir isim bulamamış bir üretimdir. Sana-
tın yaşını neredeyse insanlığın yaşıyla eşit sayan
insan, varolduğundan bu yana sanatsal dışavu-
rumlarıyla estetiği, güzeli, kontrollü ve tanımlı ola-
nı ararken ve hep ona ulaşmaya çabalarken özden 
gelen ham, kaba ve çiğ olanı gizlemeye, saklamaya 
çalışmıştır hep. Öte yandan toplumdan dışlananlar, 
sosyal ve kültürel hayattan uzaklaşıp kendi içine 
dönenler yanlızlaştıkça ‘sanat yapmak’ derdinde 
olmadan sadece ‘yapmak’ derdinde olarak içlerini
dökmüşlerdir durmadan. Buldukları her materyale,
her malzemeye, her şekilde, her teknikte. Öğre-
nilen değil içten gelen şekilde. Kurallarla değil ku-
ralları yıkıp dağıtırcasına. Yaptığının ne olduğunu 
bilmeden, neden olduğunu bilmeden sadece yap-
madan duramadıkları bu eylem ve üretim onların 
hayati edimleri olmuştur. Bu insanlar yaratarak 
var olmuşlardır, var olabilmek için de sadece 
özlerinden gelene sığınmışlardır. Toplumun ‘deli 
saçması’ dediği o üretimleri Jean Dubuffet sanat
ortamlarının, müzelerin, galerilerin tam orta yerine
yerleştirip buna ‘sanatın özü’ demiş, manifesto
yazmış ve bir de isim vermiştir: Art Brut. Art Brut 
araştırılıp tüketilecek yeni bir alan, yeni bir konu 
olmanın dışında tam da sanatın neliği, kimliği, ni-
teliği ve özü konularında bilinen tüm değerleri alt 
üst eder. Artık yeteneğin ne olduğu ve kimde ol-
duğu da bir aldatmacadır. Yetmiş üç sene önce 
hayatımıza büyük bilinmezliklerle giren Art Brut,
bilim ve sanat alanlarında pek çok araştırmacı için
eşsiz bir kaynak oluşturmaktadır. 
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GELECEK BİLİMSEL TOPLANTILAR

???

GELECEK BİLİMSEL TOPLANTI DUYURULARI
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Meraklısı için notlar 

•	 Bir	 sonraki	 yazımda	 1	 dolar	 karşılığında
	 Toronto	 Üniversitesi’ne	 satılan	 insülinin
	 patentini	yazmaya	çalışacağım.	

•	 Özellikle	 aşı	 çalışmalarını	 daha	 çok	 oku-
	 maya	 başladıktan	 sonra	 şunu	 gördüm.
	 Eskiden	aşı	geliştirme	çalışmalarının	Faz	 I
	 protokolü	 hep	 aynı;	 “Eş	 ve	 çocukların	
	 aşılanması”.	 Dr.	 Salk	 aşıyı	 kendisine	 de
 uyguluyor. 

•	 Ülkemizde	 reklam	 kampanyalarıyla	 da	
	 desteklenen	 aşı	 programlarında	 1989	 yılı
	 Kasım	ayında	‘’Polio	Eradikasyon	Programı’’	
	 başlatılmıştı.	 Bende	 bu	 kampanyalarda
	 ilerleyen	yıllarda	görev	almıştım.	Mahalle-
	 ye	o	zamanların	“hit	şarkısı”	olan	rahmetli
	 Özay	Gönlüm’ün	seslendirdiği	 “Aşını	da	ol
	 Mustafa	 Aley”	 ambulans	 hopörlerinden
	 çalarak	 girince	 tüm	 çocukların	 etrafımız-
	 dan	 kaçmalarını	 sonra	 aşının	 şeker	 üstü
	 olduğunu	 anlayınca	 koşarak	 gelmelerini
	 halen	hatırlarım.	
 
•	 Paul	Alexander’ın	hikayesi	için;	
	 https://www.cnnturk.com/yasam/tam-65-yildir-ce
	 lik-cigerin-icinde-yasamini-surduruyor?page=6	

•	 Dr.	Salk	için	daha	çok	bilgi	almak	isterseniz	
	 https://www.salk.edu/about/history-of-salk/jonas-salk/

•	 Dr.	Sabin	için	daha	çok	bilgi	almak	isterseniz
	 https://www.sabin.org/legacy-albert-b-sabin	

•	 Geçen	 yazımda	 rahmetli	 hocamız	 Rüştü
	 Onur	ile	şair	Rüştü	Onur’dan	bahsetmiştim.
	 31.	 FEKBES’te	 tanıştığım	 sevgili	 Deniz
	 Onur’dan	 şair	 Rüştü	 Onur’un	 hocamızın
	 amcası	olduğunu	ve	amcasının	erken	ölümü
	 üzerine	 onun	 adının	 hocaya	 verildiğini
	 öğrendim.	 Bu	 konuyu	 daha	 ilerde	 yaza-
	 cağım.	 	

Çocuk felci salgını yalnızca 1916 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’nde 9,000’den fazla ölüm ve 
27,000’den fazla paraliziye neden oldu. Dünyada,
1988 yılında 350,000 olan vaka sayısı, 2017 yılı 
sonu itibariyle 37 vakaya geriledi. Ülkemizde son 
çocuk felci vakasının görüldüğü 26 Kasım 1998 
tarihinden sonra başka vakanın tespit edilmemesi 
aşının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Çocuk felci için en önemli dönüm noktalarından
biri, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri baş-
kanı olacak Hava Kuvvetleri pilotu Franklin Delano
Roosevelt’in 39 yaşında çocuk felci geçirmesidir. 
Hastalığı yaşayan Roosevelt; başkan olur olmaz
Warm Springs, Georgia’da Polio Eradikasyon Mer-
kezi açmıştır. İkinci önemli dönüm noktası ise Dr. 
Jonas Edward Salk’ın 1947’de Pittsburgh Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’ndeki Virüs Araştırma Labora-
tuvarı direktörlüğüne atanması ve Roosevelt’in 
açtığı merkezden sağlanan fonla, çocuk felci aşı-
sını geliştirmek için çalışmaya başlamasıdır. Era-
dikasyon için dönüm noktası ise 1957 yılında Dr.
Albert Sabin tarafından oral polio aşısının klinik 
kullanıma sunulmasıdır. Dr. Sabin oral yol ile kul-
lanılabilecek bir aşıyı üretmek peşindeydi. Fakat bu
aşıya gerekli desteği bulamıyordu. Sonunda destek 
hiç umulmayan bir yerden geldi; Rusya’dan. Ol-
dukça ağır bir çocuk felci salgını geçiren Rusya, 
ancak Stalin’in ölümünden sonra salgın için yardım
çağrısı yaptı. Bu çağrıyı aşıyı geliştirmek için bir 
fırsat olarak değerlendiren Dr. Sabin Rusya’ya gi-
derek tüm çocuklar için “en tatlı” aşıyı geliştirdi.
Dr. Salk 1955 yılında, Dr. Sabin de 1962 yılında aşı-
ları için FDA’den ruhsat aldılar. Aşı yaygın olarak
kullanılmadan iki yıl önce, ABD’deki ortalama çocuk
felci vaka sayısı 45,000’den fazlayken 1962’de 910’a
düştü. Her iki araştırmacı da aşıları için patent baş-
vurusunda bulunmamış ve aşı üretiminde kul-
landıkları virüs suşlarını Dünya Sağlık Örgütü’ne
bağışladılar. 

Patent, bir buluşun değerini korumak için veri-
len yasal bir haktır ve özellikle daha sonraki ilaç
araştırmaları için mali kaynak açısından çok önem-
lidir. İki milyar ABD dolarına yaklaşan araştırma 
maliyetlerinin karşılanması giderek zorlaşıyor, bunu
artan firma evliliklerinden de anlıyoruz. İlaç sektö-
ründe firmaların ayakta kalması bir ilacın kendi-
sinden sonra yeni bir ilacı doğurmasıyla mümkün
olmaktadır. “Corbevax” aşının geliştirilmesi, çocuk
felci aşılarının aksine devlet tarafından değil, Tito
Vodka’sının 1 milyon dolarlık bağışı ve özel yatırım-
cılardan toplanan 7 milyon dolar bağış ile finanse 
edilmiştir. Patent önemli ve gerekli bir haktır. Bu-

nunla birlikte, belki pandemi koşullarında daha fark-
lı, iki tarafı da memnun edecek çözümler üretilebilir.

Yazımı Dr. Salk’ın kurduğu ve adını taşıyan Salk 
Enstitüsü’nün girişinde yer alan ve hayat felsefesi-
ni özetleyen ünlü sözüyle bitirmek istiyorum. 

“Umut düşlerde, hayallerde ve düşleri gerçeğe
dönüştürmeye cesaret edenlerin cesaretinde yatar.”
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GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN

PSİKOAKTİF İLAÇLARIN SANATA ETKİSİ 
VAKA SUNUMU: BİR İLAÇ BİR PORTRE 

Arş. Gör. Elif Gün
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Herkese merhaba, 

16. yüzyılda Paracelsus’un hepimize ‘’Zehir ile 
ilacı birbirinden ayıran dozudur.’’  demesiyle ilacın
iki farklı yüzü olduğunu kabul ettik. Ancak ilaç; eski-
lerin dediği gibi sadece “em” ya da “zehir” olmak zo-
runda mıdır? Peki, size ilaç sanat da olabilir desem… 

Sanatın iyileştirici özelliği yıllardır kabul edilen, 
hayatımızın bir döneminde belki bizim de yaşayarak
deneyimlediğimiz bir gerçek. Sanat yıllardır ruhun 
ilacı, peki ilaç sanatın malzemesi olabilir mi? Sanatçı
Bryan Lewis Saunders Mart 1995’te farklı bir adım 
atıyor. İlaçların etkisini sanatında kullanmaya başlıyor.
Peki 1995’ den beri devam ettirdiği bu ilginç yolcu-
luğa tanık olmak ister misiniz? 

Bryan Lewis Saunders 30 Mart 1995’ten itibaren
her gün en az bir kere kendi portresini çiziyor. 2000
yılında, ‘’Etki Altında’’ başlığı ile yeni bir seri dene-
meye başlıyor. Her gün farklı bir ilaç ya da zehir alan
sanatçı bu maddelerin etkisi altında kendi portresini
çizme kararı alıyor. Tüm bu süreç psikomotor retar-
dasyon ve konfüzyona sebep oluyor. Ancak Saunders
her gün olmasa bile bu çılgın deneye devam etti-
ğini, hayatının geri kalanında da mutlaka devam ede-
ceğini söylüyor. Tüm bu cesaret isteyen süreç, Oscar
Wilde’ın “Uzun süren güzelim bir intihardır sanatçı
yaşamı”  sözünü hatırlatıyor insana. Sanatçının şu an
12,500’ün üzerinde öz portresi mevcut. 

Bu deneyimini Saunders şöyle tanımlıyor: ‘’Aynı 
gün içerisinde yapılmış iki portrem kar taneleri, par-
mak izleri ve DNA gibi birbirinden farklıdır. Yüzyıl-
lardır sanatçılar, kendilerini çevrelerindeki dünyayı
temsil etmek üzere hapsediyorlar. Bu çalışma ile
ben tam zıddını yapıyorum. Ben, deneyimlerimizi
nasıl işlediğimizi, algıladığımızı, aynı zamanda mer-
kezi sinir sistemimizi doğru bir şekilde anladığım-
da, dünyayı farklı temsillerimle beraber çevreme
yerleştiriyorum.’’  O zaman hep beraber Saunders’in
çılgın ve renkli dünyasına adım atalım. 

Yukarıda görüldüğü gibi Adderall® (dekstroamfeta-
min) etkisindeyken çizdiği öz portresinde Saunders
kendisini yılan şeklinde resmetmiş. Sanat dilinde yı-
lan doğurganlık, yeniden doğuş, güç ve kudret gibi
anlamlar taşımaktadır. İlaç ile oluşan tetikte olma 
ve dikkatte artış, sanatçıya kendisini keskin duyu-
larıyla bildiğimiz yılan gibi hissettirmiş olabilir mi?

İki haftalık sertralin kullanımı sonrası kendisini
resmeden Saunders’in verdiği demeçlerde farma-
kolojiye olan ilgisine dair herhangi bir ifadeye rast-
layamasam da selektif serotonin geri alım inhibitör-
lerinin etkisinin ortaya çıkışı ile ilgili bir şeyler oku-
muş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ileride de
fark edeceğimiz gibi Saunders kullandığı ilaçların
kimyasal yapılarını da araştırarak eserlerinde kul-
lanmış. 
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TFD YÖNETİM KURULU / ÇALIŞMA GRUBU / KOMİSYON /TEMSİCİLİKLERİNDEN HABERLER

Türk Farmakoloji Derneği olarak, 2020-2021
döneminde, Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının özlük
haklarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yap-
mak üzere, Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı Özlük Hakları 
Komisyonu (TUÖHAK) kurmuştuk. Bu komisyon Tıbbi
Farmakoloji uzman ve uzmanlık öğrencilerinin mes-
leki memnuniyetleri konusunda bir anket yapmış
ve sonuçlarını Yönetim Kurulumuza bildirmişti.
Bundan sonra da komisyon başkanı Uzm. Dr. Ayşe 
Pelin Kurtoğlu ve üyelerle birlikte çalışarak Tıpta uz-
manların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda
Sağlık Bakanlığı’na resmi yazılar yazdık. 21 Ekim 2021’de
de Ankara’da, Türk Farmakoloji Derneği olarak TUÖHAK
ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu işbirliğiyle düzen-
lediğimiz ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bir
toplantıda, Tıbbi Farmakoloji uzmanları ve uzman-
lık öğrencilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini
iletmiştik. Bu toplantının ardından, yeni dönemde
Yönetim Kurulu olarak tekrar seçildikten sonra, 01
Mart 2022’de Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Başkanı
ve hekimlerin özlük haklarından sorumlu Sağlık Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy
Kaymak’ı Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Tunçok ile
birlikte makamlarında ziyaret ettik.  

Görüşmelerde, öncelikle, Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinde görev yapan Tıbbi Farmakoloji uz-
man hekimlerinin görev tanımlarının belirlenmesinin
önemini vurguladık. Bu konuda Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nde yeni başlayan bir çalışma olduğu 
öğrendik ve ertesi gün dernek görüşümüzü resmi 
yazıyla olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
ilettik. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak ile görüşmemiz
sırasında, teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra 
derneğimizden görüş alınacağı ve uzmanlık dernek 
görüşleri dikkate alınarak mevzuat oluşturulacağı
iletildi. Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının görev tanım-
ları ile ilgili mevzuat oluşturulduktan sonra işlemler
için SUT kodlarının tanımlanması konusunda yetki-
lilerden destek istedik.   

TIBBİ FARMAKOLOJİ TIPTA UZMANLIK 
ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ İLE 
GÖRÜŞMELERİMİZ

Doç. Dr. İsmail Mert Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Görüşmeler sırasında ifade ettiğimiz diğer konu
ise özlük hakları ve ek ödeme başlıklarında oldu.
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile
görüşmemiz sırasında, bu sorunun yalnızca bizim
uzmanlık alanımızla ilgili olmadığı ve genel olarak
yapılacak olan yasa/yönetmelik değişikliği ile çözü-
lebileceği tarafımıza iletildi. 

Görüşmelerde ilettiğimiz bir diğer talep ise Tıbbi
Farmakoloji Uzmanlarının zorunlu hizmet atama-
ları konusunda oldu. Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Sabahattin Aydın, Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Ulusal Zehir 
Danışma Merkezinde zorunlu hizmetlerini yapabil-
meleri konusundaki talebimizi olumlu olarak karşı-
ladı ve bu kurumlara zorunlu hizmet atamalarında
daha fazla kadro açılabileceğini ifade etti.  

Diğer konu ise Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Tıb-
bi Farmakoloji’nin Dahili Tıp Bilimleri içinde yer alma-
sına karşın uzmanlık öğrencilerinin “Temel Tıp Bilimleri”
puanıyla yerleştirilmeleri idi. Bu konuda Tıpta Uzmanlık
Kurulu’na resmi bir yazı yazmıştık. Görüşme sırasında
da Tıpta Farmakoloji Uzmanlık öğrencilerinin TUS’da
“Klinik Bilimler” puanı ile yerleştirilmeleri konusundaki
talebimizi kendilerine tekrar ilettik.    

Sonuç olarak, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak ile 
yaptığımız yüz yüze görüşmelerde, Tıbbi Farma-
koloji Uzmanlığı ile ilgili çalışmalarda ve sorunların 
çözümünde derneğimizin her türlü katkıya hazır 
olduğunu belirttik. Sorunlar ve çözüm önerilerimi-
zi içeren bilgi ve belgeleri her iki bakanlık yetkilisine 
bırakarak ziyaretimizi sonlandırdık. Sağlık Bakan-
lığı yetkililerine bizi dinledikleri ve çözüm odaklı 
yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Türk Farma-
koloji Derneği olarak Tıbbi Farmakoloji Uzmanları 
ve uzmanlık öğrencilerinin sorunları ve çözüm-
leri için yaptığımız girişimlerin sonuçlarını izley-
erek üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.
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Türk Farmakoloji Derneği olarak, 2020-2021
döneminde, Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının özlük
haklarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yap-
mak üzere, Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı Özlük Hakları 
Komisyonu (TUÖHAK) kurmuştuk. Bu komisyon Tıbbi
Farmakoloji uzman ve uzmanlık öğrencilerinin mes-
leki memnuniyetleri konusunda bir anket yapmış
ve sonuçlarını Yönetim Kurulumuza bildirmişti.
Bundan sonra da komisyon başkanı Uzm. Dr. Ayşe 
Pelin Kurtoğlu ve üyelerle birlikte çalışarak Tıpta uz-
manların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda
Sağlık Bakanlığı’na resmi yazılar yazdık. 21 Ekim 2021’de
de Ankara’da, Türk Farmakoloji Derneği olarak TUÖHAK
ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu işbirliğiyle düzen-
lediğimiz ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bir
toplantıda, Tıbbi Farmakoloji uzmanları ve uzman-
lık öğrencilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini
iletmiştik. Bu toplantının ardından, yeni dönemde
Yönetim Kurulu olarak tekrar seçildikten sonra, 01
Mart 2022’de Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Başkanı
ve hekimlerin özlük haklarından sorumlu Sağlık Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy
Kaymak’ı Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Tunçok ile
birlikte makamlarında ziyaret ettik.  

Görüşmelerde, öncelikle, Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinde görev yapan Tıbbi Farmakoloji uz-
man hekimlerinin görev tanımlarının belirlenmesinin
önemini vurguladık. Bu konuda Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nde yeni başlayan bir çalışma olduğu 
öğrendik ve ertesi gün dernek görüşümüzü resmi 
yazıyla olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
ilettik. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak ile görüşmemiz
sırasında, teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra 
derneğimizden görüş alınacağı ve uzmanlık dernek 
görüşleri dikkate alınarak mevzuat oluşturulacağı
iletildi. Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının görev tanım-
ları ile ilgili mevzuat oluşturulduktan sonra işlemler
için SUT kodlarının tanımlanması konusunda yetki-
lilerden destek istedik.   

TIBBİ FARMAKOLOJİ TIPTA UZMANLIK 
ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ İLE 
GÖRÜŞMELERİMİZ

Doç. Dr. İsmail Mert Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Görüşmeler sırasında ifade ettiğimiz diğer konu
ise özlük hakları ve ek ödeme başlıklarında oldu.
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile
görüşmemiz sırasında, bu sorunun yalnızca bizim
uzmanlık alanımızla ilgili olmadığı ve genel olarak
yapılacak olan yasa/yönetmelik değişikliği ile çözü-
lebileceği tarafımıza iletildi. 

Görüşmelerde ilettiğimiz bir diğer talep ise Tıbbi
Farmakoloji Uzmanlarının zorunlu hizmet atama-
ları konusunda oldu. Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Sabahattin Aydın, Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Ulusal Zehir 
Danışma Merkezinde zorunlu hizmetlerini yapabil-
meleri konusundaki talebimizi olumlu olarak karşı-
ladı ve bu kurumlara zorunlu hizmet atamalarında
daha fazla kadro açılabileceğini ifade etti.  

Diğer konu ise Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Tıb-
bi Farmakoloji’nin Dahili Tıp Bilimleri içinde yer alma-
sına karşın uzmanlık öğrencilerinin “Temel Tıp Bilimleri”
puanıyla yerleştirilmeleri idi. Bu konuda Tıpta Uzmanlık
Kurulu’na resmi bir yazı yazmıştık. Görüşme sırasında
da Tıpta Farmakoloji Uzmanlık öğrencilerinin TUS’da
“Klinik Bilimler” puanı ile yerleştirilmeleri konusundaki
talebimizi kendilerine tekrar ilettik.    

Sonuç olarak, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak ile 
yaptığımız yüz yüze görüşmelerde, Tıbbi Farma-
koloji Uzmanlığı ile ilgili çalışmalarda ve sorunların 
çözümünde derneğimizin her türlü katkıya hazır 
olduğunu belirttik. Sorunlar ve çözüm önerilerimi-
zi içeren bilgi ve belgeleri her iki bakanlık yetkilisine 
bırakarak ziyaretimizi sonlandırdık. Sağlık Bakan-
lığı yetkililerine bizi dinledikleri ve çözüm odaklı 
yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Türk Farma-
koloji Derneği olarak Tıbbi Farmakoloji Uzmanları 
ve uzmanlık öğrencilerinin sorunları ve çözüm-
leri için yaptığımız girişimlerin sonuçlarını izley-
erek üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Türk Farmakoloji Derneği olarak, 2020-2021 
döneminde, Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının 
özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla çalış-
malar yapmak üzere, Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı 
Özlük Hakları Komisyonu (TUÖHAK) kurmuştuk. 
Bu komisyon Tıbbi Farmakoloji uzman ve 
uzmanlık öğrencilerinin mesleki memnuni-
yetleri konusunda bir anket yapmış ve sonuçlarını 
Yönetim Kurulumuza bildirmişti. Bundan sonra 
da komisyon başkanı Uzm. Dr. Ayşe Pelin Kurtoğlu 
ve üyelerle birlikte çalışarak Tıpta uzmanların 
özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda Sağlık 
Bakanlığı’na resmi yazılar yazdık. 21 Ekim 2021’de 
de Ankara’da, Türk Farmakoloji Derneği olarak 
TUÖHAK ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 
işbirliğiyle düzenlediğimiz ve Sağlık Bakanlığı yetki-
lilerinin katıldığı bir toplantıda, Tıbbi Farmakoloji 
uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin sorunlarını 
ve çözüm önerilerini iletmiştik. Bu toplantının 
ardından, yeni dönemde Yönetim Kurulu olarak 
tekrar seçildikten sonra, 01 Mart 2022’de Tıpta 
Uzmanlık Kurulu (TUK) Başkanı ve hekimlerin özlük 
haklarından sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.
Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Semra Ulusoy Kaymak’ı 
Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Tunçok ile birlikte 
makamlarında ziyaret ettik. 

Görüşmelerde, öncelikle, Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerinde görev yapan Tıbbi Farmakoloji 
uzman hekimlerinin görev tanımlarının belirlen-
mesinin önemini vurguladık. Bu konuda Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde yeni başlayan 
bir çalışma olduğu öğrendik ve ertesi gün dernek 
görüşümüzü resmi yazıyla olarak Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’ne ilettik. Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Semra Ulusoy 
Kaymak ile görüşmemiz sırasında, teknik çalış-
malar tamamlandıktan sonra derneğimizden 
görüş alınacağı ve uzmanlık dernek görüşleri 
dikkate alınarak mevzuat oluşturulacağı iletildi. 
Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının görev tanımları ile 
ilgili mevzuat oluşturulduktan sonra işlemler için 
SUT kodlarının tanımlanması konusunda yetkili-
lerden destek istedik. 

Görüşmeler sırasında ifade ettiğimiz diğer 
konu ise özlük hakları ve ek ödeme başlıklarında 
oldu. Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Sabahattin Aydın 
ile görüşmemiz sırasında, bu sorunun yalnızca 
bizim uzmanlık alanımızla ilgili olmadığı ve genel 
olarak yapılacak olan yasa/yönetmelik değişikliği 
ile çözülebileceği tarafımıza iletildi.

Görüşmelerde ilettiğimiz bir diğer talep ise 
Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının zorunlu hizmet 
atamaları konusunda oldu. Bakan Yardımcısı Prof.
Dr. Sabahattin Aydın, Tıbbi Farmakoloji uzmanla-
rının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Ulusal 
Zehir Danışma Merkezinde zorunlu hizmetlerini 
yapabilmeleri konusundaki talebimizi olumlu 
olarak karşıladı ve bu kurumlara zorunlu hizmet 
atamalarında daha fazla kadro açılabileceğini 
ifade etti. 

Diğer konu ise Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) 
Tıbbi Farmakoloji’nin Dahili Tıp Bilimleri içinde yer 
almasına karşın uzmanlık öğrencilerinin “Temel Tıp 
Bilimleri” puanıyla yerleştirilmeleri idi. Bu konuda 
Tıpta Uzmanlık Kurulu’na resmi bir yazı yazmıştık. 
Görüşme sırasında da Tıpta Farmakoloji Uzmanlık 
öğrencilerinin TUS’ da “Klinik Bilimler” puanı ile 
yerleştirilmeleri konusundaki talebimizi kendi-
lerine tekrar ilettik.   

Sonuç olarak, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak 
ile yaptığımız yüz yüze görüşmelerde, Tıbbi 
Farmakoloji Uzmanlığı ile ilgili çalışmalarda ve 
sorunların çözümünde derneğimizin her türlü 
katkıya hazır olduğunu belirttik. Sorunlar ve çözüm 
önerilerimizi içeren bilgi ve belgeleri her iki bakanlık 
yetkilisine bırakarak ziyaretimizi sonlandırdık. 
Sağlık Bakanlığı yetkililerine bizi dinledikleri ve 
çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. 
Türk Farmakoloji Derneği olarak Tıbbi Farmakoloji 
Uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin sorunları 
ve çözümleri için yaptığımız girişimlerin sonuç-
larını izleyerek üyelerimizi bilgilendirmeye devam 
edeceğiz.
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Celexa® tablet (essitalopram) bilinmeyen dozda
kullanımı sonrasında sanatçının öz portresi. Saunders
essitalopramı kimyasal yapısına kadar yansıttığı
eserinde enerji, kızgınlık, değer ve kaygı gibi söz-
cükler düzensiz olarak yerleştirilmiş. 

Vicodin® tablet (10 mg hidrokodon/660 mg aset-
aminofen) kullanımı sonrası. Sanatçı sizce de sedas-
yon ve baş dönmesinden şikayetçi olabilir mi? 

Hidrokodon (7.5 mg), oksikodon (7.5 mg) ve alpra-
zolam (3 mg) kullanımı sonrası. Resmin sol alt kö-
şesinde 920 ve 59 sayıları yer alıyor. Sanatçı bu
sayılarla ilgili yorum yapmamış olsa da asırlardır sa-
yıların dili olduğu ezoterik öğretilerde karşımıza çık-
maktadır. Son zamanlarda Rus matematikçi Grigori
Grobovoi sistemlerinden dolayı sayı sekansları ve
temsil ettikleri anlamların eserlerde, aksesuarlarda

kullanıldığını görmekteyiz. Saunders’in sayıları kul-
lanım amacı bilinmese de anlamları bu öğretilerde;
920 adaleti temsil etmektedir. 

Son olarak, Estes’in “Kurtlarla Koşan Kadınlar” 
kitabında “Kurdun Kirpikleri” bölümünde dediği gibi:
“Eğer dışarı çıkıp ormana gitmezseniz asla bir şey
olmaz ve hayatınız da hiçbir zaman başlamaz.’’

Saunders’in ormana giden yolu hepimizinkin-
den garip, tehlikeli ve belki de ilacı tutkuyla araştıran
bizler için mantık dışı. Ancak tüm bu süreçte yaşadığı 
fiziksel ve zihinsel sorunlara rağmen, tutkusunun 
ve sıra dışılığının peşinden gitmesi de saygı uyandı-
rıcı. Ormana giden yollarımızın Saunders’in yolundan
daha güvenli ve çiçekler serili, yola adım atarken 
hissettiğimiz duyguların ise Saunders’ten daha tut-
kulu olması dileğiyle… Bilim ve sanatla kalın. 
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SANAT VE SPOR KÖŞESİ

* Metin	tarafımca	kaleme	alınan,	aşağıda	künyesi
bulunan	 makalenin	 yeniden	 düzenlenmiş	 halinin	 ilk
bölümünü	kapsamaktadır.	

Onur	Erman,	Deniz	(2019)	“Çarpıcı	Örnekler	Üzerinden
Ham	 Sanatı	 Anlamak”	 (Understanding	 Art	 Brut	 by	
Striking	 Examples)	 Hacettepe	 Üniversitesi	 Güzel
Sanatlar	Fakültesi	Sanat	Yazıları	Dergisi	(ISSN:	1300-
6665,	 e-ISSN:	 2458-8903),	 Hacettepe	 Üniversitesi
Yayınları,	Ulakbim-TR	dizininde	taranmaktadır,	sayı:	40,
sf:121-139,	Ankara.	 (http://sanatyazilari.hac-
ettepe.edu.tr/img/1155381752019__3977602720.pdf)

20. yüzyılın başında Avrupa’da sanat ortamı
 

20. yüzyılın başında Avrupa sanat ortamları, 
tekrarlananlardan bıkmış, yeniliklere aç ve farklı 
olana karşı bir arayış halindedir. Rönesans’ın ge-
tirdiği aydınlanma ile sanatın her alanında sı-
nırlarını ve ufkunu genişletmiş, tabuları yıkmıştır.
Hatta bu dönemde pek çok sanat akımı ilhamı 
ilkel sanatta (Primitivizm) ve kendisine ait ol-
mayan ‘öteki’de (Outsider Art) aramaktadır. 
Primitif ve Naif sanata ilgi ve yönelim artmıştır. 
Başka toplumların sanatı ve hatta kendi toplu-
munun dışında bırakılanların sanatı merak e-
dilmekte, tüketilecek yeni alanlar aranmaktadır.

“Sanatta denenmemiş ne kalmıştır ki?”  

Jean Dubuffet 1945’de ‘Art Brut’ terimini; hiç-
bir sanatsal akademik eğitim almamış, her türlü 
kuralın dışına çıkarak, kabul edilmiş tüm sanatsal 
gerçeklerin ötesinde üreten, toplumdan soyut-
lanmış yalnız kişilerin özden gelen sanatını betim-
lemek amacıyla kullanır ve bu kavramın sanat li-
teratürüne girmesini sağlar. 1948 yılında Dubuffet,
Breton ve Tapie ‘Art Brut’un manifestosunu yayın-
layarak, bunu bir sanat kavramı olarak resmileş-
tirirler.  İsviçre’de pek çok akıl hastanesini ziyaret
eder ve buralarda yatan hastaların özellikle şizof-
reni hastalarının yaptıkları resimleri inceleme fır-

ÇARPICI ÖRNEKLER ÜZERİNDEN
ART BRUT’U ANLAMAK* - BÖLÜM 1

satı bulur. Resimlerdeki özgünlükten çok etkilenir
(Şekil 1). 

Burjuvazinin sanat anlayışına karşı çıkan Jean 
Dubuffet aradığını 1940’ larda toplumun uçlarında 
yaşayanların sanatında bulur. Uç noktada bir birey-
sellik, tam bağımsızlık, sonsuz özgürlük, otantisite
Art Brut sanat kavramını ortaya atmasında ve 
bunu tek gerçek sanat kabul etmesinde etkilidir. 
Psikiyatristlerle ve hastalarla çalışır. Kendi eserle-
rinde de bunlardan aldığı ilham belirgindir. Akıl has-
tanelerinden çalışmaları toplamaya ve arşivlemeye
başlar. Topladığı eserler bugün İsviçre’nin Lozan
kentinde bulunan Collection de l’Art Brut Müzesi’nin
ana koleksiyonunu oluşturmuştur. Art Brut, akıl has-
talarının, suçluların, bağımlıların, toplumdan izole 
yaşayanların, kimi durumlarda zihinsel engelli birey-
lerin herkesden gizleyerek sürdürmeye çalıştıkları 
sanatsal üretimleri nitelemektedir. Art Brut bir 
sanat stili, modası ya da bir sanat akımı değildir. 
Art Brut; Diğer sanat akımlarından bağımsız, ken-
di kendini vareden bir sanatsal üretimini niteler. 
Sanat tarihinde kabul edilen tüm sanatsal gele-
neğin ötesinde biçimlenmiştir. Bu eserlerin toplu-
mun isimlendirdiği gibi ‘deli resmi’ olarak değil tüm 
sosyal ve kültürel yapılanmaların ve kısıtlamaların 
ötesinde bağımsız ve uç noktalarda yaşayan bir bi-
reyselliğin dışavurumu olarak nitelendirir. 

Art Brut’un Özellikleri; 

Art Brut kavramının sanat literatürlerine girme-
si sanat çevrelerince büyük bir tartışmayı da baş-
latır. Toplumca kabul edilen sanat anlayışlarının, 

Prof. Dr. Deniz Onur Erman
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik ve Cam Bölümü

Şekil 1. Jean Dubuffet
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Türk Farmakoloji Derneği olarak, 2020-2021
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TIBBİ FARMAKOLOJİ TIPTA UZMANLIK 
ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ İLE 
GÖRÜŞMELERİMİZ

Doç. Dr. İsmail Mert Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Görüşmeler sırasında ifade ettiğimiz diğer konu
ise özlük hakları ve ek ödeme başlıklarında oldu.
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bırakarak ziyaretimizi sonlandırdık. Sağlık Bakan-
lığı yetkililerine bizi dinledikleri ve çözüm odaklı 
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leri için yaptığımız girişimlerin sonuçlarını izley-
erek üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.
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Uzun bir aradan sonra, 2020 yılında yeni toplu
mezunlarını veren branşımızın, saha görevine yeni 
atanan hekimleri olarak gördüğümüz manzara he-
pimiz için umut kırıcı olmuştu. El yordamıyla önce
birbirimizi sonra yolumuzu bulmak adına, TFD Yö-
netim Kurulu başkanı Yeşim Tunçok hocamızın 
desteğiyle Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu-
nu kurduk. O günden beri hem yolu asistanlıktan 
geçen hem de farklı birimlerde bambaşka görev-
lerde çalışan uzman hekimler olarak bir iletişim ağı 
kurmayı başardık. Tecrübeli uzman arkadaşlarımı-
zın bir zamanlar yaşadıkları yalnızlığı ve çabalarını;
yeni asistan arkadaşlarımızın endişelerini dinledik,
paylaştık. Hepimiz için sorunlar 3 başlık altında top-
lanmış ve iç içe geçerek yıllar içinde bir düğüm o-
luşturmuştu: İş tanımı belirsizliği, mesleği icra et-
menin önündeki resmî/gayriresmî engeller ve
ödeme eşitsizliği. 

Komisyonumuz çözüm yolları üzerine kafa yor-
arken, TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubundaki
hocalarımızın sahadaki uzmanların ve branşın so-
runlarına yönelik merak ve çözüm arayışları saye-
sinde ortak bir hedef için güçlü bir işbirliği sağlandı. 
2021 yılı ilk ayları, zaman içinde atıl kalan branşımız 
önündeki engellerin kaldırılacağı ve Tıbbi Farmako-
loji’nin değerinin Sağlık Bakanlığı’nın tüm paydaşla-
rına yeniden hatırlatılacağı eylem planı için titizlik-
le çalışılarak geçti. Planın ilk ve en önemli basamağı
olarak 21 Ekim 2021 tarihinde Tıbbi Farmakoloji
Uzmanlığı Görev Tanımı ve İstihdam Çözümleri Ça-
lıştayı Ankara’da gerçekleştirildi (Resim 1).  

Çalıştayda paydaşlarca çizilen çözüm yolu doğ-
rultusunda, görev tanımı ve ödeme eşitsizliklerine 
yönelik yazılı başvurular ve fiziki temaslar devam 
ettirildi. 2021 yılı sonlarında, sorunlar düğümünün 
temel halkası olan, Dahili Bilimler branşı olmamıza 
rağmen TUS’ta, emsal diğer branşlardan farklı ola-
rak Temel Bilimler puanı ile uzmanlık öğrencisi alın-
ması durumunun değiştirilmesi ve Klinik Bilimler puanı
ile öğrenci alınması amacıyla girişimlere başlandı.

TIPTA UZMANLIK ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONUNDAN (TUÖHK) 
ASİSTAN VE GENÇ UZMAN ÇALIŞMA GRUBUNA (AGUH) 

DÖNÜŞÜM: TIBBİ FARMAKOLOJİ UZMANLIĞI ÖZLÜK HAKLARI 
MÜCADELESİNDE YENİ BİR DÖNEM

Uzm. Dr. Ayşe Pelin Kurtoğlu
TFD AGUH Çalışma Grubu Başkanı

Konunun Ocak 2022 itibari ile Tıpta Uzmanlık
Kurulunun gündemine alınması ile başlayan bu 
yeni süreçte, hak kaybımızın olmaması ve konunun 
hassasiyetle ele alınması için dernek başkanımız
Yeşim Tunçok ve yönetim Kurulu üyesi İsmail Mert 
Vural tarafından, TUS ayağı ilgili olarak Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve bakanlıkta
yürütülen Farmakoloji branşı görev tanımları çalış-
ması ayağı ile ilgili olarak Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlamasından So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra
Ulusoy Kaymak ile yüz yüze temaslar gerçekleştirildi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) bünyesinde her yıl 
düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının 
bu sene yapılan 27.si, uzmanlık öğrencilerinin sesle-
rinin duyulması, karar mekanizmalarına dahil ol-
maları ve eğitimleri hakkında daha fazla söz sahibi 
olmaları yolunda önemli adımların atıldığı ve hedef-
lerin ortaya konduğu bir kurultaya sahne olmuştur.
Bu yönden eğitim standardizasyonu, kalitenin ve 
işbirliklerinin artırılması yönünde iyi örnek oluştu-
rabilecek çeşitli uzmanlık derneklerinin çalışmaları 
uluslararası emsalleriyle birlikte masaya yatırılmıştır. 
Uzmanlık öğrencilerinin farkındalıklarının artırılma-
sı, aktif bir bilinç oluşturulması ve eğitimleri üzerin-
de söz sahibi olmaları amacıyla kurultay, öncelikli

Resim 1. Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı Görev Tanımı ve İstihdam 
Çözümleri Çalıştayı, 21 Ekim 2021, Ankara.
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hocamızın desteğiyle Tıpta Uzmanlık Özlük 
Hakları Komisyonunu kurduk. O günden beri hem 
yolu asistanlıktan geçen hem de farklı birimlerde 
bambaşka görevlerde çalışan uzman hekimler 
olarak bir iletişim ağı kurmayı başardık. Tecrübeli 
uzman arkadaşlarımızın bir zamanlar yaşadıkları 
yalnızlığı ve çabalarını; yeni asistan arkadaşla-
rımızın endişelerini dinledik, paylaştık. Hepimiz 
için sorunlar 3 başlık altında toplanmış ve iç içe 
geçerek yıllar içinde bir düğüm oluşturmuştu: İş 
tanımı belirsizliği, mesleği icra etmenin önündeki 
resmî/gayriresmî engeller ve ödeme eşitsizliği.

Komisyonumuz çözüm yolları üzerine kafa 
yorarken, TFD Klinik Farmakoloji Çalışma 
Grubundaki hocalarımızın sahadaki uzmanların 
ve branşın sorunlarına yönelik merak ve çözüm 
arayışları sayesinde ortak bir hedef için güçlü bir 
işbirliği sağlandı. 2021 yılı ilk ayları, zaman içinde 
atıl kalan branşımız önündeki engellerin kaldırı-
lacağı ve Tıbbi Farmakoloji’nin değerinin Sağlık 
Bakanlığı’nın tüm paydaşlarına yeniden hatırla-
tılacağı eylem planı için titizlikle çalışılarak geçti. 
Planın ilk ve en önemli basamağı olarak 21 Ekim 
2021 tarihinde Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı Görev 
Tanımı ve İstihdam Çözümleri Çalıştayı Ankara’da 
gerçekleştirildi (Resim 1).

Çalıştayda paydaşlarca çizilen çözüm yolu 
doğrultusunda, görev tanımı ve ödeme eşitsizlik-
lerine yönelik yazılı başvurular ve fiziki temaslar 
devam ettirildi. 2021 yılı sonlarında, sorunlar 
düğümünün temel halkası olan, Dahili Bilimler 
branşı olmamıza rağmen TUS’ta, emsal diğer 
branşlardan farklı olarak Temel Bilimler puanı ile 
uzmanlık öğrencisi alınması durumunun değişti-
rilmesi ve Klinik Bilimler puanı ile öğrenci alınması 
amacıyla girişimlere başlandı. 

Konunun Ocak 2022 itibari ile Tıpta Uzmanlık 
Kurulunun gündemine alınması ile başlayan 
bu yeni süreçte, hak kaybımızın olmaması ve 
konunun hassasiyetle ele alınması için dernek 
başkanımız Yeşim Tunçok ve yönetim Kurulu 
üyesi İsmail Mert Vural tarafından, TUS ayağı ilgili 
olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin 
Aydın ve bakanlıkta yürütülen Farmakoloji branşı 
görev tanımları çalışması ayağı ile ilgili olarak 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan 
Gücü Planlamasından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak ile yüz 
yüze temaslar gerçekleştirildi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) bünyesinde her yıl 
düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının 
bu sene yapılan 27.si, uzmanlık öğrencilerinin 
seslerinin duyulması, karar mekanizmalarına 
dahil olmaları ve eğitimleri hakkında daha fazla 
söz sahibi olmaları yolunda önemli adımların 
atıldığı ve hedeflerin ortaya konduğu bir kurultaya 
sahne olmuştur. Bu yönden eğitim standardi-
zasyonu, kalitenin ve işbirliklerinin artırılması 
yönünde iyi örnek oluşturabilecek çeşitli uzmanlık 
derneklerinin çalışmaları uluslararası emsalleriyle 
birlikte masaya yatırılmıştır. Uzmanlık öğrencile-
rinin farkındalıklarının artırılması, aktif bir bilinç 
oluşturulması ve eğitimleri üzerinde söz sahibi 
olmaları amacıyla kurultay, öncelikli hedeflerden

16TFD Bülteni  | Sayı: 146 | Ocak - Mart 2022

Celexa® tablet (essitalopram) bilinmeyen dozda
kullanımı sonrasında sanatçının öz portresi. Saunders
essitalopramı kimyasal yapısına kadar yansıttığı
eserinde enerji, kızgınlık, değer ve kaygı gibi söz-
cükler düzensiz olarak yerleştirilmiş. 

Vicodin® tablet (10 mg hidrokodon/660 mg aset-
aminofen) kullanımı sonrası. Sanatçı sizce de sedas-
yon ve baş dönmesinden şikayetçi olabilir mi? 

Hidrokodon (7.5 mg), oksikodon (7.5 mg) ve alpra-
zolam (3 mg) kullanımı sonrası. Resmin sol alt kö-
şesinde 920 ve 59 sayıları yer alıyor. Sanatçı bu
sayılarla ilgili yorum yapmamış olsa da asırlardır sa-
yıların dili olduğu ezoterik öğretilerde karşımıza çık-
maktadır. Son zamanlarda Rus matematikçi Grigori
Grobovoi sistemlerinden dolayı sayı sekansları ve
temsil ettikleri anlamların eserlerde, aksesuarlarda

kullanıldığını görmekteyiz. Saunders’in sayıları kul-
lanım amacı bilinmese de anlamları bu öğretilerde;
920 adaleti temsil etmektedir. 

Son olarak, Estes’in “Kurtlarla Koşan Kadınlar” 
kitabında “Kurdun Kirpikleri” bölümünde dediği gibi:
“Eğer dışarı çıkıp ormana gitmezseniz asla bir şey
olmaz ve hayatınız da hiçbir zaman başlamaz.’’

Saunders’in ormana giden yolu hepimizinkin-
den garip, tehlikeli ve belki de ilacı tutkuyla araştıran
bizler için mantık dışı. Ancak tüm bu süreçte yaşadığı 
fiziksel ve zihinsel sorunlara rağmen, tutkusunun 
ve sıra dışılığının peşinden gitmesi de saygı uyandı-
rıcı. Ormana giden yollarımızın Saunders’in yolundan
daha güvenli ve çiçekler serili, yola adım atarken 
hissettiğimiz duyguların ise Saunders’ten daha tut-
kulu olması dileğiyle… Bilim ve sanatla kalın. 
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SANAT VE SPOR KÖŞESİ

* Metin	tarafımca	kaleme	alınan,	aşağıda	künyesi
bulunan	 makalenin	 yeniden	 düzenlenmiş	 halinin	 ilk
bölümünü	kapsamaktadır.	

Onur	Erman,	Deniz	(2019)	“Çarpıcı	Örnekler	Üzerinden
Ham	 Sanatı	 Anlamak”	 (Understanding	 Art	 Brut	 by	
Striking	 Examples)	 Hacettepe	 Üniversitesi	 Güzel
Sanatlar	Fakültesi	Sanat	Yazıları	Dergisi	(ISSN:	1300-
6665,	 e-ISSN:	 2458-8903),	 Hacettepe	 Üniversitesi
Yayınları,	Ulakbim-TR	dizininde	taranmaktadır,	sayı:	40,
sf:121-139,	Ankara.	 (http://sanatyazilari.hac-
ettepe.edu.tr/img/1155381752019__3977602720.pdf)

20. yüzyılın başında Avrupa’da sanat ortamı
 

20. yüzyılın başında Avrupa sanat ortamları, 
tekrarlananlardan bıkmış, yeniliklere aç ve farklı 
olana karşı bir arayış halindedir. Rönesans’ın ge-
tirdiği aydınlanma ile sanatın her alanında sı-
nırlarını ve ufkunu genişletmiş, tabuları yıkmıştır.
Hatta bu dönemde pek çok sanat akımı ilhamı 
ilkel sanatta (Primitivizm) ve kendisine ait ol-
mayan ‘öteki’de (Outsider Art) aramaktadır. 
Primitif ve Naif sanata ilgi ve yönelim artmıştır. 
Başka toplumların sanatı ve hatta kendi toplu-
munun dışında bırakılanların sanatı merak e-
dilmekte, tüketilecek yeni alanlar aranmaktadır.

“Sanatta denenmemiş ne kalmıştır ki?”  

Jean Dubuffet 1945’de ‘Art Brut’ terimini; hiç-
bir sanatsal akademik eğitim almamış, her türlü 
kuralın dışına çıkarak, kabul edilmiş tüm sanatsal 
gerçeklerin ötesinde üreten, toplumdan soyut-
lanmış yalnız kişilerin özden gelen sanatını betim-
lemek amacıyla kullanır ve bu kavramın sanat li-
teratürüne girmesini sağlar. 1948 yılında Dubuffet,
Breton ve Tapie ‘Art Brut’un manifestosunu yayın-
layarak, bunu bir sanat kavramı olarak resmileş-
tirirler.  İsviçre’de pek çok akıl hastanesini ziyaret
eder ve buralarda yatan hastaların özellikle şizof-
reni hastalarının yaptıkları resimleri inceleme fır-

ÇARPICI ÖRNEKLER ÜZERİNDEN
ART BRUT’U ANLAMAK* - BÖLÜM 1

satı bulur. Resimlerdeki özgünlükten çok etkilenir
(Şekil 1). 

Burjuvazinin sanat anlayışına karşı çıkan Jean 
Dubuffet aradığını 1940’ larda toplumun uçlarında 
yaşayanların sanatında bulur. Uç noktada bir birey-
sellik, tam bağımsızlık, sonsuz özgürlük, otantisite
Art Brut sanat kavramını ortaya atmasında ve 
bunu tek gerçek sanat kabul etmesinde etkilidir. 
Psikiyatristlerle ve hastalarla çalışır. Kendi eserle-
rinde de bunlardan aldığı ilham belirgindir. Akıl has-
tanelerinden çalışmaları toplamaya ve arşivlemeye
başlar. Topladığı eserler bugün İsviçre’nin Lozan
kentinde bulunan Collection de l’Art Brut Müzesi’nin
ana koleksiyonunu oluşturmuştur. Art Brut, akıl has-
talarının, suçluların, bağımlıların, toplumdan izole 
yaşayanların, kimi durumlarda zihinsel engelli birey-
lerin herkesden gizleyerek sürdürmeye çalıştıkları 
sanatsal üretimleri nitelemektedir. Art Brut bir 
sanat stili, modası ya da bir sanat akımı değildir. 
Art Brut; Diğer sanat akımlarından bağımsız, ken-
di kendini vareden bir sanatsal üretimini niteler. 
Sanat tarihinde kabul edilen tüm sanatsal gele-
neğin ötesinde biçimlenmiştir. Bu eserlerin toplu-
mun isimlendirdiği gibi ‘deli resmi’ olarak değil tüm 
sosyal ve kültürel yapılanmaların ve kısıtlamaların 
ötesinde bağımsız ve uç noktalarda yaşayan bir bi-
reyselliğin dışavurumu olarak nitelendirir. 

Art Brut’un Özellikleri; 

Art Brut kavramının sanat literatürlerine girme-
si sanat çevrelerince büyük bir tartışmayı da baş-
latır. Toplumca kabul edilen sanat anlayışlarının, 

Prof. Dr. Deniz Onur Erman
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik ve Cam Bölümü

Şekil 1. Jean Dubuffet
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hedeflerden biri olarak uzmanlık derneklerinin
Asistan - Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma
grupları oluşturulmasını belirlemiştir. 

TFD bünyesinde 2020 yılından beri, asistan hek-
imlerle işbirliği ve iletişim ağı kurularak özlük hak-
ları ve eğitimin standardizasyonu konularında bilgi
paylaşımı ve aktif çalışmalar yürüten Tıpta Uzman-
lık Özlük Hakları Komisyonu (TUÖHK),  27. TTB
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı hedeflerine u-
yumlandırılarak Türk Farmakoloji Derneği Yönetim 
Kurulu kararıyla, çalışma grubuna dönüştürülmüş-
tür. TFD AGUH çalışma grubu olarak yeni dönem-
de, yeni yapılanma ve üyelerimizle, TTB Tıpta Uz-
manlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulu (TUYEK),
TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK)
ve diğer uzmanlık derneklerinin AGUH çalışma
grupları ile temas ve işbirliği sağlanarak çalışma-
larına devam edecektir. 

Tüm bu gelişmeler ışığında, geldiğimiz noktada
branşımız adına yeni ve daha umutlu bir döneme
girdiğimize inanıyorum. Desteğini esirgemeyen, e-
nerjisini ve özverisini kaybetmeyen Yeşim Tunçok
hocamıza ve TFD Yönetim kuruluna, derdimizi
dert edinen bizi bu yolda yalnız bırakmayan TFD
Klinik Farmakoloji Çalışma Grubundaki hocalarımı-
za teşekkür ederiz. 

Mesleğimizi icra etmenin her gün zorlaştığı,
iş yükünün gün be gün arttığı bir ortamda, kalifi-
ye insan gücü ve Türkiye’nin aydınlık yüzü olan he-
kim arkadaşlarımın hak ettiği değeri gördüğü bir
gelecek diliyor ve tüm meslektaşlarımın 14 Mart
Tıp Bayramını kutluyorum. 

biri olarak uzmanlık derneklerinin Asistan-Genç 
Uzman Hekimler (AGUH) çalışma grupları oluştu-
rulmasını belirlemiştir.

TFD bünyesinde 2020 yılından beri, asistan 
hekimlerle işbirliği ve iletişim ağı kurularak özlük 
hakları ve eğitimin standardizasyonu konularında 
bilgi paylaşımı ve aktif çalışmalar yürüten Tıpta 
Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu (TUÖHK),  
27. TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı hedef-
lerine uyumlandırılarak Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu kararıyla, çalışma grubuna 
dönüştürülmüştür. TFD AGUH çalışma grubu 
olarak yeni dönemde, yeni yapılanma ve üyele-
rimizle, TTB Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları 
Eşgüdüm Kurulu (TUYEK), TTB Uzmanlık 
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve diğer 
uzmanlık derneklerinin AGUH çalışma grupları ile 
temas ve işbirliği sağlanarak çalışmalarına devam 
edecektir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, geldiğimiz noktada 
branşımız adına yeni ve daha umutlu bir döneme 
girdiğimize inanıyorum. Desteğini esirgemeyen, 
enerjisini ve özverisini kaybetmeyen Yeşim Tunçok 
hocamıza ve TFD Yönetim kuruluna, derdimizi 
dert edinen bizi bu yolda yalnız bırakmayan TFD 
Klinik Farmakoloji Çalışma Grubundaki hocala-
rımıza teşekkür ederiz.

Mesleğimizi icra etmenin her gün zorlaştığı, iş 
yükünün gün be gün arttığı bir ortamda, kalifiye 
insan gücü ve Türkiye’nin aydınlık yüzü olan 
hekim arkadaşlarımın hak ettiği değeri gördüğü 
bir gelecek diliyor ve tüm meslektaşlarımın 14 
Mart Tıp Bayramını kutluyorum.
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eğitimli sanatçıların ve sanat akımlarının karşısına
toplumun uzağında eğitimsiz kişilerin yaptığı şey-
leri ‘gerçek ve öz sanat’ olarak koyar. Art Brut savu-
nucularının amacı; içten, özden gelen dışavurumun
ve yaratının en pür halini gözler önüne sererek va-
rolan sanat anlayışlarının tümünün gerçekliğini
sorgulatmaktır. Çiğ - ham sanat aslında sanatın
başlangıç noktasıdır. Sanatın özü ve kaynağıdır.
Bu anlamda Art Brut tarih boyunca hep varolmuş-
tur. Ama zamanla insan uygarlaştıkça, kültür or-
taya çıkıp geliştikçe, sanat kuramsallaştıkça, ‘estetik’
ve ‘sanat’ gibi kavramlar kurallara bağlandıkça gi-
derek kenara itilmiştir. Kimisi terkedilmiş, aidiyet
duygusundan mahrum, hiçbir eğitim almamış, 
hasta, travmatik bir hayat sürmüş veya akli den-
gesi yerinde olmayan kişiler, spiritüel medyum-
lar, suçlular gibi kişilerin çoğu yoksulluk içinden 
geldiklerinden genelde basit materyallerle veya 
atık malzemelerle çalışırlar. Bunları bir araya ge-
tirerek alışılmadık dahice kurgular ortaya koyarlar.
Bu kişiler becerikli olduğu kadar sanatsal yaratı-
cılığa da sahip bir yetenek sergilerler. 

• Kazanılmış kültürün ürünlerini, sosyal kabul
görme yaptırımlarını reddeder. Kültürel sanatın da
karşıtıdır.  

• Her birey kendi bireysel tarzını, malzeme
ve tekniğini kendi geliştirir. 

• Bireysel farklılıklar ön plana çıkar.  

• Üretilen eserlerin büyük bir kısmında çok 
büyük bir sabır ve işçilik hakimdir. Kendi kendine 
geliştirilmiş ve yetkinleşmiş bir işçilik dikkat çeker.

• Bu çalışmalar geçmiş ya da güncel hiçbir
akımla benzerlik göstermezler. 

• Bu kişiler kendi ikonografilerini keşfederler.
Malzeme zenginliği, teknik sınırsızlıklar eserlerini
ayrıcalıklı kılar. 
 

• Yaptıklarını sergilemek istemezler. Kendi iç
dünyalarına sığınarak gizlenerek üretirler. Sanat
yapıyorum iddiaları yoktur. 

• Eserlerine korkularını, takıntılarını, sırlarını,
gizli dünyalarını aktarırlar. Halusinasyonlar ve sanrılar
da işin içine girer kimi zaman. Art Brut’teki dışa-
vurum ve aktarım bu nedenle korkutucu olacak
şekilde gerçektir. 

• Art Brut eserlerdeki duygu saf, pür ve ka-
tıksızdır. Üzerine uzun uzun kurgulanmış ve tasar-
lanmış değildir. İçten geldiği coşku ve öznellikle yük-
lüdür. Bu nedenle de ham ve kaba algılanır. Yara-
tının özü en katkısız halidir. 

Sonuç 
 

Art Brut aslında hep varolmuş ama toplumda
sıkışmış, itelenmiş, ötelenmiş ve hiç bir zaman 
kendisine bir isim bulamamış bir üretimdir. Sana-
tın yaşını neredeyse insanlığın yaşıyla eşit sayan
insan, varolduğundan bu yana sanatsal dışavu-
rumlarıyla estetiği, güzeli, kontrollü ve tanımlı ola-
nı ararken ve hep ona ulaşmaya çabalarken özden 
gelen ham, kaba ve çiğ olanı gizlemeye, saklamaya 
çalışmıştır hep. Öte yandan toplumdan dışlananlar, 
sosyal ve kültürel hayattan uzaklaşıp kendi içine 
dönenler yanlızlaştıkça ‘sanat yapmak’ derdinde 
olmadan sadece ‘yapmak’ derdinde olarak içlerini
dökmüşlerdir durmadan. Buldukları her materyale,
her malzemeye, her şekilde, her teknikte. Öğre-
nilen değil içten gelen şekilde. Kurallarla değil ku-
ralları yıkıp dağıtırcasına. Yaptığının ne olduğunu 
bilmeden, neden olduğunu bilmeden sadece yap-
madan duramadıkları bu eylem ve üretim onların 
hayati edimleri olmuştur. Bu insanlar yaratarak 
var olmuşlardır, var olabilmek için de sadece 
özlerinden gelene sığınmışlardır. Toplumun ‘deli 
saçması’ dediği o üretimleri Jean Dubuffet sanat
ortamlarının, müzelerin, galerilerin tam orta yerine
yerleştirip buna ‘sanatın özü’ demiş, manifesto
yazmış ve bir de isim vermiştir: Art Brut. Art Brut 
araştırılıp tüketilecek yeni bir alan, yeni bir konu 
olmanın dışında tam da sanatın neliği, kimliği, ni-
teliği ve özü konularında bilinen tüm değerleri alt 
üst eder. Artık yeteneğin ne olduğu ve kimde ol-
duğu da bir aldatmacadır. Yetmiş üç sene önce 
hayatımıza büyük bilinmezliklerle giren Art Brut,
bilim ve sanat alanlarında pek çok araştırmacı için
eşsiz bir kaynak oluşturmaktadır. 
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hedeflerden biri olarak uzmanlık derneklerinin
Asistan - Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma
grupları oluşturulmasını belirlemiştir. 

TFD bünyesinde 2020 yılından beri, asistan hek-
imlerle işbirliği ve iletişim ağı kurularak özlük hak-
ları ve eğitimin standardizasyonu konularında bilgi
paylaşımı ve aktif çalışmalar yürüten Tıpta Uzman-
lık Özlük Hakları Komisyonu (TUÖHK),  27. TTB
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı hedeflerine u-
yumlandırılarak Türk Farmakoloji Derneği Yönetim 
Kurulu kararıyla, çalışma grubuna dönüştürülmüş-
tür. TFD AGUH çalışma grubu olarak yeni dönem-
de, yeni yapılanma ve üyelerimizle, TTB Tıpta Uz-
manlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulu (TUYEK),
TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK)
ve diğer uzmanlık derneklerinin AGUH çalışma
grupları ile temas ve işbirliği sağlanarak çalışma-
larına devam edecektir. 

Tüm bu gelişmeler ışığında, geldiğimiz noktada
branşımız adına yeni ve daha umutlu bir döneme
girdiğimize inanıyorum. Desteğini esirgemeyen, e-
nerjisini ve özverisini kaybetmeyen Yeşim Tunçok
hocamıza ve TFD Yönetim kuruluna, derdimizi
dert edinen bizi bu yolda yalnız bırakmayan TFD
Klinik Farmakoloji Çalışma Grubundaki hocalarımı-
za teşekkür ederiz. 

Mesleğimizi icra etmenin her gün zorlaştığı,
iş yükünün gün be gün arttığı bir ortamda, kalifi-
ye insan gücü ve Türkiye’nin aydınlık yüzü olan he-
kim arkadaşlarımın hak ettiği değeri gördüğü bir
gelecek diliyor ve tüm meslektaşlarımın 14 Mart
Tıp Bayramını kutluyorum. 

23TFD Bülteni  | Sayı: 146 | Ocak - Mart 2022

Doç.Dr. Mehmet Kürşat Derici - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanı
Prof.Dr. Esra Sağlam - Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
Doç.Dr. Ahmet Altun - Sivas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Akademik Yükselmeler

Yeni Görev Atamaları

Ödül Alanlar

Meslekte 40. Yıl Plaketi Alanlar

Doç.Dr. Volkan Aydın - Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç.Dr. Ruhan Deniz Topuz - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
Doç.Dr. Fatma Nihan Cankara - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
Doç.Dr. Zülfiye Gül - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr. Sevil Özger - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 

Doç.Dr. Fatma Nihan Cankara - 2021 yılı R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü 
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Yazar Adı Tez Başlığı Tez Danışmanı

İbrahim Yılmaz Anandamid ve antagonistlerinin MMP-9 ilişkili
hipokampüse bağlı hafıza üzerine sıçanlardaki
etkilerinin farmakomoleküler düzeyde incelenmesi.

Pharmacomolecular assesment of the effects 
of anandamide and its antagonists on MMP-9 
associated hippocampal memory in rats

Prof. Dr. Hanefi Özbek

Doktora Tezleri
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eğitimli sanatçıların ve sanat akımlarının karşısına
toplumun uzağında eğitimsiz kişilerin yaptığı şey-
leri ‘gerçek ve öz sanat’ olarak koyar. Art Brut savu-
nucularının amacı; içten, özden gelen dışavurumun
ve yaratının en pür halini gözler önüne sererek va-
rolan sanat anlayışlarının tümünün gerçekliğini
sorgulatmaktır. Çiğ - ham sanat aslında sanatın
başlangıç noktasıdır. Sanatın özü ve kaynağıdır.
Bu anlamda Art Brut tarih boyunca hep varolmuş-
tur. Ama zamanla insan uygarlaştıkça, kültür or-
taya çıkıp geliştikçe, sanat kuramsallaştıkça, ‘estetik’
ve ‘sanat’ gibi kavramlar kurallara bağlandıkça gi-
derek kenara itilmiştir. Kimisi terkedilmiş, aidiyet
duygusundan mahrum, hiçbir eğitim almamış, 
hasta, travmatik bir hayat sürmüş veya akli den-
gesi yerinde olmayan kişiler, spiritüel medyum-
lar, suçlular gibi kişilerin çoğu yoksulluk içinden 
geldiklerinden genelde basit materyallerle veya 
atık malzemelerle çalışırlar. Bunları bir araya ge-
tirerek alışılmadık dahice kurgular ortaya koyarlar.
Bu kişiler becerikli olduğu kadar sanatsal yaratı-
cılığa da sahip bir yetenek sergilerler. 

• Kazanılmış kültürün ürünlerini, sosyal kabul
görme yaptırımlarını reddeder. Kültürel sanatın da
karşıtıdır.  

• Her birey kendi bireysel tarzını, malzeme
ve tekniğini kendi geliştirir. 

• Bireysel farklılıklar ön plana çıkar.  

• Üretilen eserlerin büyük bir kısmında çok 
büyük bir sabır ve işçilik hakimdir. Kendi kendine 
geliştirilmiş ve yetkinleşmiş bir işçilik dikkat çeker.

• Bu çalışmalar geçmiş ya da güncel hiçbir
akımla benzerlik göstermezler. 

• Bu kişiler kendi ikonografilerini keşfederler.
Malzeme zenginliği, teknik sınırsızlıklar eserlerini
ayrıcalıklı kılar. 
 

• Yaptıklarını sergilemek istemezler. Kendi iç
dünyalarına sığınarak gizlenerek üretirler. Sanat
yapıyorum iddiaları yoktur. 

• Eserlerine korkularını, takıntılarını, sırlarını,
gizli dünyalarını aktarırlar. Halusinasyonlar ve sanrılar
da işin içine girer kimi zaman. Art Brut’teki dışa-
vurum ve aktarım bu nedenle korkutucu olacak
şekilde gerçektir. 

• Art Brut eserlerdeki duygu saf, pür ve ka-
tıksızdır. Üzerine uzun uzun kurgulanmış ve tasar-
lanmış değildir. İçten geldiği coşku ve öznellikle yük-
lüdür. Bu nedenle de ham ve kaba algılanır. Yara-
tının özü en katkısız halidir. 

Sonuç 
 

Art Brut aslında hep varolmuş ama toplumda
sıkışmış, itelenmiş, ötelenmiş ve hiç bir zaman 
kendisine bir isim bulamamış bir üretimdir. Sana-
tın yaşını neredeyse insanlığın yaşıyla eşit sayan
insan, varolduğundan bu yana sanatsal dışavu-
rumlarıyla estetiği, güzeli, kontrollü ve tanımlı ola-
nı ararken ve hep ona ulaşmaya çabalarken özden 
gelen ham, kaba ve çiğ olanı gizlemeye, saklamaya 
çalışmıştır hep. Öte yandan toplumdan dışlananlar, 
sosyal ve kültürel hayattan uzaklaşıp kendi içine 
dönenler yanlızlaştıkça ‘sanat yapmak’ derdinde 
olmadan sadece ‘yapmak’ derdinde olarak içlerini
dökmüşlerdir durmadan. Buldukları her materyale,
her malzemeye, her şekilde, her teknikte. Öğre-
nilen değil içten gelen şekilde. Kurallarla değil ku-
ralları yıkıp dağıtırcasına. Yaptığının ne olduğunu 
bilmeden, neden olduğunu bilmeden sadece yap-
madan duramadıkları bu eylem ve üretim onların 
hayati edimleri olmuştur. Bu insanlar yaratarak 
var olmuşlardır, var olabilmek için de sadece 
özlerinden gelene sığınmışlardır. Toplumun ‘deli 
saçması’ dediği o üretimleri Jean Dubuffet sanat
ortamlarının, müzelerin, galerilerin tam orta yerine
yerleştirip buna ‘sanatın özü’ demiş, manifesto
yazmış ve bir de isim vermiştir: Art Brut. Art Brut 
araştırılıp tüketilecek yeni bir alan, yeni bir konu 
olmanın dışında tam da sanatın neliği, kimliği, ni-
teliği ve özü konularında bilinen tüm değerleri alt 
üst eder. Artık yeteneğin ne olduğu ve kimde ol-
duğu da bir aldatmacadır. Yetmiş üç sene önce 
hayatımıza büyük bilinmezliklerle giren Art Brut,
bilim ve sanat alanlarında pek çok araştırmacı için
eşsiz bir kaynak oluşturmaktadır. 
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GELECEK BİLİMSEL TOPLANTILAR

???

GELECEK BİLİMSEL TOPLANTI DUYURULARI
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Türk Farmakoloji Derneği olarak, 2020-2021
döneminde, Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının özlük
haklarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yap-
mak üzere, Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı Özlük Hakları 
Komisyonu (TUÖHAK) kurmuştuk. Bu komisyon Tıbbi
Farmakoloji uzman ve uzmanlık öğrencilerinin mes-
leki memnuniyetleri konusunda bir anket yapmış
ve sonuçlarını Yönetim Kurulumuza bildirmişti.
Bundan sonra da komisyon başkanı Uzm. Dr. Ayşe 
Pelin Kurtoğlu ve üyelerle birlikte çalışarak Tıpta uz-
manların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda
Sağlık Bakanlığı’na resmi yazılar yazdık. 21 Ekim 2021’de
de Ankara’da, Türk Farmakoloji Derneği olarak TUÖHAK
ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu işbirliğiyle düzen-
lediğimiz ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bir
toplantıda, Tıbbi Farmakoloji uzmanları ve uzman-
lık öğrencilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini
iletmiştik. Bu toplantının ardından, yeni dönemde
Yönetim Kurulu olarak tekrar seçildikten sonra, 01
Mart 2022’de Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Başkanı
ve hekimlerin özlük haklarından sorumlu Sağlık Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy
Kaymak’ı Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Tunçok ile
birlikte makamlarında ziyaret ettik.  

Görüşmelerde, öncelikle, Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinde görev yapan Tıbbi Farmakoloji uz-
man hekimlerinin görev tanımlarının belirlenmesinin
önemini vurguladık. Bu konuda Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nde yeni başlayan bir çalışma olduğu 
öğrendik ve ertesi gün dernek görüşümüzü resmi 
yazıyla olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
ilettik. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak ile görüşmemiz
sırasında, teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra 
derneğimizden görüş alınacağı ve uzmanlık dernek 
görüşleri dikkate alınarak mevzuat oluşturulacağı
iletildi. Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının görev tanım-
ları ile ilgili mevzuat oluşturulduktan sonra işlemler
için SUT kodlarının tanımlanması konusunda yetki-
lilerden destek istedik.   

TIBBİ FARMAKOLOJİ TIPTA UZMANLIK 
ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ İLE 
GÖRÜŞMELERİMİZ

Doç. Dr. İsmail Mert Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Görüşmeler sırasında ifade ettiğimiz diğer konu
ise özlük hakları ve ek ödeme başlıklarında oldu.
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile
görüşmemiz sırasında, bu sorunun yalnızca bizim
uzmanlık alanımızla ilgili olmadığı ve genel olarak
yapılacak olan yasa/yönetmelik değişikliği ile çözü-
lebileceği tarafımıza iletildi. 

Görüşmelerde ilettiğimiz bir diğer talep ise Tıbbi
Farmakoloji Uzmanlarının zorunlu hizmet atama-
ları konusunda oldu. Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Sabahattin Aydın, Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Ulusal Zehir 
Danışma Merkezinde zorunlu hizmetlerini yapabil-
meleri konusundaki talebimizi olumlu olarak karşı-
ladı ve bu kurumlara zorunlu hizmet atamalarında
daha fazla kadro açılabileceğini ifade etti.  

Diğer konu ise Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Tıb-
bi Farmakoloji’nin Dahili Tıp Bilimleri içinde yer alma-
sına karşın uzmanlık öğrencilerinin “Temel Tıp Bilimleri”
puanıyla yerleştirilmeleri idi. Bu konuda Tıpta Uzmanlık
Kurulu’na resmi bir yazı yazmıştık. Görüşme sırasında
da Tıpta Farmakoloji Uzmanlık öğrencilerinin TUS’da
“Klinik Bilimler” puanı ile yerleştirilmeleri konusundaki
talebimizi kendilerine tekrar ilettik.    

Sonuç olarak, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak ile 
yaptığımız yüz yüze görüşmelerde, Tıbbi Farma-
koloji Uzmanlığı ile ilgili çalışmalarda ve sorunların 
çözümünde derneğimizin her türlü katkıya hazır 
olduğunu belirttik. Sorunlar ve çözüm önerilerimi-
zi içeren bilgi ve belgeleri her iki bakanlık yetkilisine 
bırakarak ziyaretimizi sonlandırdık. Sağlık Bakan-
lığı yetkililerine bizi dinledikleri ve çözüm odaklı 
yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Türk Farma-
koloji Derneği olarak Tıbbi Farmakoloji Uzmanları 
ve uzmanlık öğrencilerinin sorunları ve çözüm-
leri için yaptığımız girişimlerin sonuçlarını izley-
erek üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.
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Uzun bir aradan sonra, 2020 yılında yeni toplu
mezunlarını veren branşımızın, saha görevine yeni 
atanan hekimleri olarak gördüğümüz manzara he-
pimiz için umut kırıcı olmuştu. El yordamıyla önce
birbirimizi sonra yolumuzu bulmak adına, TFD Yö-
netim Kurulu başkanı Yeşim Tunçok hocamızın 
desteğiyle Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu-
nu kurduk. O günden beri hem yolu asistanlıktan 
geçen hem de farklı birimlerde bambaşka görev-
lerde çalışan uzman hekimler olarak bir iletişim ağı 
kurmayı başardık. Tecrübeli uzman arkadaşlarımı-
zın bir zamanlar yaşadıkları yalnızlığı ve çabalarını;
yeni asistan arkadaşlarımızın endişelerini dinledik,
paylaştık. Hepimiz için sorunlar 3 başlık altında top-
lanmış ve iç içe geçerek yıllar içinde bir düğüm o-
luşturmuştu: İş tanımı belirsizliği, mesleği icra et-
menin önündeki resmî/gayriresmî engeller ve
ödeme eşitsizliği. 

Komisyonumuz çözüm yolları üzerine kafa yor-
arken, TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubundaki
hocalarımızın sahadaki uzmanların ve branşın so-
runlarına yönelik merak ve çözüm arayışları saye-
sinde ortak bir hedef için güçlü bir işbirliği sağlandı. 
2021 yılı ilk ayları, zaman içinde atıl kalan branşımız 
önündeki engellerin kaldırılacağı ve Tıbbi Farmako-
loji’nin değerinin Sağlık Bakanlığı’nın tüm paydaşla-
rına yeniden hatırlatılacağı eylem planı için titizlik-
le çalışılarak geçti. Planın ilk ve en önemli basamağı
olarak 21 Ekim 2021 tarihinde Tıbbi Farmakoloji
Uzmanlığı Görev Tanımı ve İstihdam Çözümleri Ça-
lıştayı Ankara’da gerçekleştirildi (Resim 1).  

Çalıştayda paydaşlarca çizilen çözüm yolu doğ-
rultusunda, görev tanımı ve ödeme eşitsizliklerine 
yönelik yazılı başvurular ve fiziki temaslar devam 
ettirildi. 2021 yılı sonlarında, sorunlar düğümünün 
temel halkası olan, Dahili Bilimler branşı olmamıza 
rağmen TUS’ta, emsal diğer branşlardan farklı ola-
rak Temel Bilimler puanı ile uzmanlık öğrencisi alın-
ması durumunun değiştirilmesi ve Klinik Bilimler puanı
ile öğrenci alınması amacıyla girişimlere başlandı.

TIPTA UZMANLIK ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONUNDAN (TUÖHK) 
ASİSTAN VE GENÇ UZMAN ÇALIŞMA GRUBUNA (AGUH) 

DÖNÜŞÜM: TIBBİ FARMAKOLOJİ UZMANLIĞI ÖZLÜK HAKLARI 
MÜCADELESİNDE YENİ BİR DÖNEM

Uzm. Dr. Ayşe Pelin Kurtoğlu
TFD AGUH Çalışma Grubu Başkanı

Konunun Ocak 2022 itibari ile Tıpta Uzmanlık
Kurulunun gündemine alınması ile başlayan bu 
yeni süreçte, hak kaybımızın olmaması ve konunun 
hassasiyetle ele alınması için dernek başkanımız
Yeşim Tunçok ve yönetim Kurulu üyesi İsmail Mert 
Vural tarafından, TUS ayağı ilgili olarak Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve bakanlıkta
yürütülen Farmakoloji branşı görev tanımları çalış-
ması ayağı ile ilgili olarak Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlamasından So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra
Ulusoy Kaymak ile yüz yüze temaslar gerçekleştirildi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) bünyesinde her yıl 
düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının 
bu sene yapılan 27.si, uzmanlık öğrencilerinin sesle-
rinin duyulması, karar mekanizmalarına dahil ol-
maları ve eğitimleri hakkında daha fazla söz sahibi 
olmaları yolunda önemli adımların atıldığı ve hedef-
lerin ortaya konduğu bir kurultaya sahne olmuştur.
Bu yönden eğitim standardizasyonu, kalitenin ve 
işbirliklerinin artırılması yönünde iyi örnek oluştu-
rabilecek çeşitli uzmanlık derneklerinin çalışmaları 
uluslararası emsalleriyle birlikte masaya yatırılmıştır. 
Uzmanlık öğrencilerinin farkındalıklarının artırılma-
sı, aktif bir bilinç oluşturulması ve eğitimleri üzerin-
de söz sahibi olmaları amacıyla kurultay, öncelikli

Resim 1. Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı Görev Tanımı ve İstihdam 
Çözümleri Çalıştayı, 21 Ekim 2021, Ankara.
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Dr. Öğr. Üyesi Dilara Bayram      
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
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Komisyonu (TUÖHAK) kurmuştuk. Bu komisyon Tıbbi
Farmakoloji uzman ve uzmanlık öğrencilerinin mes-
leki memnuniyetleri konusunda bir anket yapmış
ve sonuçlarını Yönetim Kurulumuza bildirmişti.
Bundan sonra da komisyon başkanı Uzm. Dr. Ayşe 
Pelin Kurtoğlu ve üyelerle birlikte çalışarak Tıpta uz-
manların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda
Sağlık Bakanlığı’na resmi yazılar yazdık. 21 Ekim 2021’de
de Ankara’da, Türk Farmakoloji Derneği olarak TUÖHAK
ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu işbirliğiyle düzen-
lediğimiz ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bir
toplantıda, Tıbbi Farmakoloji uzmanları ve uzman-
lık öğrencilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini
iletmiştik. Bu toplantının ardından, yeni dönemde
Yönetim Kurulu olarak tekrar seçildikten sonra, 01
Mart 2022’de Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Başkanı
ve hekimlerin özlük haklarından sorumlu Sağlık Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy
Kaymak’ı Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Tunçok ile
birlikte makamlarında ziyaret ettik.  

Görüşmelerde, öncelikle, Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinde görev yapan Tıbbi Farmakoloji uz-
man hekimlerinin görev tanımlarının belirlenmesinin
önemini vurguladık. Bu konuda Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nde yeni başlayan bir çalışma olduğu 
öğrendik ve ertesi gün dernek görüşümüzü resmi 
yazıyla olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
ilettik. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak ile görüşmemiz
sırasında, teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra 
derneğimizden görüş alınacağı ve uzmanlık dernek 
görüşleri dikkate alınarak mevzuat oluşturulacağı
iletildi. Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının görev tanım-
ları ile ilgili mevzuat oluşturulduktan sonra işlemler
için SUT kodlarının tanımlanması konusunda yetki-
lilerden destek istedik.   

TIBBİ FARMAKOLOJİ TIPTA UZMANLIK 
ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ İLE 
GÖRÜŞMELERİMİZ

Doç. Dr. İsmail Mert Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Görüşmeler sırasında ifade ettiğimiz diğer konu
ise özlük hakları ve ek ödeme başlıklarında oldu.
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile
görüşmemiz sırasında, bu sorunun yalnızca bizim
uzmanlık alanımızla ilgili olmadığı ve genel olarak
yapılacak olan yasa/yönetmelik değişikliği ile çözü-
lebileceği tarafımıza iletildi. 

Görüşmelerde ilettiğimiz bir diğer talep ise Tıbbi
Farmakoloji Uzmanlarının zorunlu hizmet atama-
ları konusunda oldu. Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Sabahattin Aydın, Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Ulusal Zehir 
Danışma Merkezinde zorunlu hizmetlerini yapabil-
meleri konusundaki talebimizi olumlu olarak karşı-
ladı ve bu kurumlara zorunlu hizmet atamalarında
daha fazla kadro açılabileceğini ifade etti.  

Diğer konu ise Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Tıb-
bi Farmakoloji’nin Dahili Tıp Bilimleri içinde yer alma-
sına karşın uzmanlık öğrencilerinin “Temel Tıp Bilimleri”
puanıyla yerleştirilmeleri idi. Bu konuda Tıpta Uzmanlık
Kurulu’na resmi bir yazı yazmıştık. Görüşme sırasında
da Tıpta Farmakoloji Uzmanlık öğrencilerinin TUS’da
“Klinik Bilimler” puanı ile yerleştirilmeleri konusundaki
talebimizi kendilerine tekrar ilettik.    

Sonuç olarak, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Sabahattin Aydın ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Semra Ulusoy Kaymak ile 
yaptığımız yüz yüze görüşmelerde, Tıbbi Farma-
koloji Uzmanlığı ile ilgili çalışmalarda ve sorunların 
çözümünde derneğimizin her türlü katkıya hazır 
olduğunu belirttik. Sorunlar ve çözüm önerilerimi-
zi içeren bilgi ve belgeleri her iki bakanlık yetkilisine 
bırakarak ziyaretimizi sonlandırdık. Sağlık Bakan-
lığı yetkililerine bizi dinledikleri ve çözüm odaklı 
yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Türk Farma-
koloji Derneği olarak Tıbbi Farmakoloji Uzmanları 
ve uzmanlık öğrencilerinin sorunları ve çözüm-
leri için yaptığımız girişimlerin sonuçlarını izley-
erek üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.
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Uzun bir aradan sonra, 2020 yılında yeni toplu
mezunlarını veren branşımızın, saha görevine yeni 
atanan hekimleri olarak gördüğümüz manzara he-
pimiz için umut kırıcı olmuştu. El yordamıyla önce
birbirimizi sonra yolumuzu bulmak adına, TFD Yö-
netim Kurulu başkanı Yeşim Tunçok hocamızın 
desteğiyle Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu-
nu kurduk. O günden beri hem yolu asistanlıktan 
geçen hem de farklı birimlerde bambaşka görev-
lerde çalışan uzman hekimler olarak bir iletişim ağı 
kurmayı başardık. Tecrübeli uzman arkadaşlarımı-
zın bir zamanlar yaşadıkları yalnızlığı ve çabalarını;
yeni asistan arkadaşlarımızın endişelerini dinledik,
paylaştık. Hepimiz için sorunlar 3 başlık altında top-
lanmış ve iç içe geçerek yıllar içinde bir düğüm o-
luşturmuştu: İş tanımı belirsizliği, mesleği icra et-
menin önündeki resmî/gayriresmî engeller ve
ödeme eşitsizliği. 

Komisyonumuz çözüm yolları üzerine kafa yor-
arken, TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubundaki
hocalarımızın sahadaki uzmanların ve branşın so-
runlarına yönelik merak ve çözüm arayışları saye-
sinde ortak bir hedef için güçlü bir işbirliği sağlandı. 
2021 yılı ilk ayları, zaman içinde atıl kalan branşımız 
önündeki engellerin kaldırılacağı ve Tıbbi Farmako-
loji’nin değerinin Sağlık Bakanlığı’nın tüm paydaşla-
rına yeniden hatırlatılacağı eylem planı için titizlik-
le çalışılarak geçti. Planın ilk ve en önemli basamağı
olarak 21 Ekim 2021 tarihinde Tıbbi Farmakoloji
Uzmanlığı Görev Tanımı ve İstihdam Çözümleri Ça-
lıştayı Ankara’da gerçekleştirildi (Resim 1).  

Çalıştayda paydaşlarca çizilen çözüm yolu doğ-
rultusunda, görev tanımı ve ödeme eşitsizliklerine 
yönelik yazılı başvurular ve fiziki temaslar devam 
ettirildi. 2021 yılı sonlarında, sorunlar düğümünün 
temel halkası olan, Dahili Bilimler branşı olmamıza 
rağmen TUS’ta, emsal diğer branşlardan farklı ola-
rak Temel Bilimler puanı ile uzmanlık öğrencisi alın-
ması durumunun değiştirilmesi ve Klinik Bilimler puanı
ile öğrenci alınması amacıyla girişimlere başlandı.

TIPTA UZMANLIK ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONUNDAN (TUÖHK) 
ASİSTAN VE GENÇ UZMAN ÇALIŞMA GRUBUNA (AGUH) 

DÖNÜŞÜM: TIBBİ FARMAKOLOJİ UZMANLIĞI ÖZLÜK HAKLARI 
MÜCADELESİNDE YENİ BİR DÖNEM

Uzm. Dr. Ayşe Pelin Kurtoğlu
TFD AGUH Çalışma Grubu Başkanı

Konunun Ocak 2022 itibari ile Tıpta Uzmanlık
Kurulunun gündemine alınması ile başlayan bu 
yeni süreçte, hak kaybımızın olmaması ve konunun 
hassasiyetle ele alınması için dernek başkanımız
Yeşim Tunçok ve yönetim Kurulu üyesi İsmail Mert 
Vural tarafından, TUS ayağı ilgili olarak Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve bakanlıkta
yürütülen Farmakoloji branşı görev tanımları çalış-
ması ayağı ile ilgili olarak Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlamasından So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Semra
Ulusoy Kaymak ile yüz yüze temaslar gerçekleştirildi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) bünyesinde her yıl 
düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının 
bu sene yapılan 27.si, uzmanlık öğrencilerinin sesle-
rinin duyulması, karar mekanizmalarına dahil ol-
maları ve eğitimleri hakkında daha fazla söz sahibi 
olmaları yolunda önemli adımların atıldığı ve hedef-
lerin ortaya konduğu bir kurultaya sahne olmuştur.
Bu yönden eğitim standardizasyonu, kalitenin ve 
işbirliklerinin artırılması yönünde iyi örnek oluştu-
rabilecek çeşitli uzmanlık derneklerinin çalışmaları 
uluslararası emsalleriyle birlikte masaya yatırılmıştır. 
Uzmanlık öğrencilerinin farkındalıklarının artırılma-
sı, aktif bir bilinç oluşturulması ve eğitimleri üzerin-
de söz sahibi olmaları amacıyla kurultay, öncelikli

Resim 1. Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı Görev Tanımı ve İstihdam 
Çözümleri Çalıştayı, 21 Ekim 2021, Ankara.
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SOLDAN SAĞA 

1- Vücuda alınan bir ilacın, belli bir hücre veya dokuya affinite gösterip o dokuda birikmesi durumuna 
 verilen ad.  
 
5- Yaşlı hastalarda, özellikle kronik sigara içenlerde daha sık görülen bir durum olan KOAH’ın teda-
 visinde bronkodilatör etkisi nedeniyle kullanılan antimuskarinik bir ilaç.  
 
10- Güçlü bir vazokonstriktör ve kardiyak stimülan olan, alfa ve beta reseptörleri üzerinde agonistik etkili
 ajan. 
 
12- Yetişkinlerde, büyüme hormonu (GH) salgılayan adenomların neden olduğu, kıkırdak, kemik dokusu,
 cilt, kas, kalp ve karaciğer dahil olmak üzere birçok organın anormal büyümesi ile karakterize olan
 durum. 
 
15- Ultra kısa etkili bir Beta-1 selektif adrenoseptör antagonisti. 

16- Atropa belladonna bitkisinde bulunan ve muskarinik reseptör antagonistlerinin prototipi olan ilaç.

18- Biyolojik sistemler üzerinde istenmeyen, zararlı ve olumsuz sonuçlar oluşturan maddelerin
 etkilerini inceleyen bir bilim dalı. 

20- Hastalıkların oluşumunu veya ilerlemesini önlemek için alınan -daha ziyade tıbbi- tedbirlerdir.

21- Oksitosin reseptörünün bir antagonisti. 

22- Herhangi bir ilaç veya tıbbi ürünün kullanılmaması gereken durumlar. 

23- Pasif difüzyona uygun bir ortamda, ilacın daha fazla iyonize olmasına elverişli kompartmanda
 daha fazla toplanması fenomeni. 

YUKARIDAN AŞAĞI 

2- Hastalığı tam olarak tedavi etmeden hastalık belirtilerini ve bulgularını ortadan kaldırmaya yönelik
 her türlü tıbbi tedavi türü. 

3- Bacteroides ve Clostridium türleri de dahil olmak üzere anaeroblara karşı güçlü antibakteriyel
 aktiviteye sahip olan nitroimidazol türevi antiprotozoal bir ilaç. 

4- Sistemik etki yapması için verilen bir ilaçtan vücudun ne kadar yararlandığını gösteren ölçüt.

6- Nazal mukoza ve konjonktivadaki damarların daralmasını teşvik etme etkisi nedeniyle topikal bir
 dekonjestan olarak kullanılan direkt etkili bir alfa reseptör agonisti. 

7- Mikobakteriyel hücre duvarlarının temel bileşenleri olan mikolik asitlerin sentezini inhibe eden ve
 tüberkülozun tedavisinde kullanılan en aktif ilaç. 

8- KOAH tedavisinde kullanımı FDA tarafından onaylanmış olan ultra uzun etkili Beta-2 reseptör
 agonisti olan ajan. 

9- En yaygın suni itrah yöntemlerinden biri. 

11- Birim zamanda belirli bir ilaçtan ya da maddeden temizlenen sanal plazma hacmi. 

13- Postgangliyonik sempatik sinir uçlarındaki ve merkezi sinir sistemindeki katekolamin depolarını
 boşaltan antihipertansif bir ilaç. 

14- Mantarların hücre zarında bulunan bir sterol. 

17- Vücuttaki tirozin metabolizmasının normal bir yan ürünü olan ve noradrenerjik nöronlardan
 katekolamin salınımını indükleyen dolaylı bir sempatomimetik. 

19- Vücutta dopamine dönüştürülen, Parkinson hastalığı ve prolaktinemi tedavisinde önemli bir değere
 sahip olan ilaç.  

SOLDAN SAĞA

1- Vücuda alınan bir ilacın, belli bir hücre veya dokuya affinite gösterip o dokuda birikmesi durumuna 
verilen ad. 
5- Yaşlı hastalarda, özellikle kronik sigara içenlerde daha sık görülen bir durum olan KOAH’ın tedavisinde 
bronkodilatör etkisi nedeniyle kullanılan antimuskarinik bir ilaç. 
10- Güçlü bir vazokonstriktör ve kardiyak stimülan olan, alfa ve beta reseptörleri üzerinde agonistik etkili 
ajan.
12- Yetişkinlerde, büyüme hormonu (GH) salgılayan adenomların neden olduğu, kıkırdak, kemik dokusu, 
cilt, kas, kalp ve karaciğer dahil olmak üzere birçok organın anormal büyümesi ile karakterize olan durum.
15- Ultra kısa etkili bir Beta-1 selektif adrenoseptör antagonisti.
16- Atropa belladonna bitkisinde bulunan ve muskarinik reseptör antagonistlerinin prototipi olan ilaç.
18- Biyolojik sistemler üzerinde istenmeyen, zararlı ve olumsuz sonuçlar oluşturan maddelerin etkilerini 
inceleyen bir bilim dalı.
20- Hastalıkların oluşumunu veya ilerlemesini önlemek için alınan -daha ziyade tıbbi- tedbirlerdir.
21- Oksitosin reseptörünün bir antagonisti.
22- Herhangi bir ilaç veya tıbbi ürünün kullanılmaması gereken durumlar.
23- Pasif difüzyona uygun bir ortamda, ilacın daha fazla iyonize olmasına elverişli kompartmanda daha 
fazla toplanması fenomeni.

YUKARIDAN AŞAĞI

2- Hastalığı tam olarak tedavi etmeden hastalık belirtilerini ve bulgularını ortadan kaldırmaya yönelik her 
türlü tıbbi tedavi türü.
3- Bacteroides ve Clostridium türleri de dahil olmak üzere anaeroblara karşı güçlü antibakteriyel aktiviteye 
sahip olan nitroimidazol türevi antiprotozoal bir ilaç.
4- Sistemik etki yapması için verilen bir ilaçtan vücudun ne kadar yararlandığını gösteren ölçüt.
6- Nazal mukoza ve konjonktivadaki damarların daralmasını teşvik etme etkisi nedeniyle topikal bir 
dekonjestan olarak kullanılan direkt etkili bir alfa reseptör agonisti.
7- Mikobakteriyel hücre duvarlarının temel bileşenleri olan mikolik asitlerin sentezini inhibe eden ve 
tüberkülozun tedavisinde kullanılan en aktif ilaç.
8- KOAH tedavisinde kullanımı FDA tarafından onaylanmış olan ultra uzun etkili Beta-2 reseptör agonisti 
olan ajan.
9- En yaygın suni itrah yöntemlerinden biri.
11- Birim zamanda belirli bir ilaçtan ya da maddeden temizlenen sanal plazma hacmi.
13- Postgangliyonik sempatik sinir uçlarındaki ve merkezi sinir sistemindeki katekolamin depolarını 
boşaltan antihipertansif bir ilaç.
14- Mantarların hücre zarında bulunan bir sterol.
17- Vücuttaki tirozin metabolizmasının normal bir yan ürünü olan ve noradrenerjik nöronlardan kateko-
lamin salınımını indükleyen dolaylı bir sempatomimetik.
19- Vücutta dopamine dönüştürülen, Parkinson hastalığı ve prolaktinemi tedavisinde önemli bir değere 
sahip olan ilaç. 
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hedeflerden biri olarak uzmanlık derneklerinin
Asistan - Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma
grupları oluşturulmasını belirlemiştir. 

TFD bünyesinde 2020 yılından beri, asistan hek-
imlerle işbirliği ve iletişim ağı kurularak özlük hak-
ları ve eğitimin standardizasyonu konularında bilgi
paylaşımı ve aktif çalışmalar yürüten Tıpta Uzman-
lık Özlük Hakları Komisyonu (TUÖHK),  27. TTB
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı hedeflerine u-
yumlandırılarak Türk Farmakoloji Derneği Yönetim 
Kurulu kararıyla, çalışma grubuna dönüştürülmüş-
tür. TFD AGUH çalışma grubu olarak yeni dönem-
de, yeni yapılanma ve üyelerimizle, TTB Tıpta Uz-
manlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulu (TUYEK),
TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK)
ve diğer uzmanlık derneklerinin AGUH çalışma
grupları ile temas ve işbirliği sağlanarak çalışma-
larına devam edecektir. 

Tüm bu gelişmeler ışığında, geldiğimiz noktada
branşımız adına yeni ve daha umutlu bir döneme
girdiğimize inanıyorum. Desteğini esirgemeyen, e-
nerjisini ve özverisini kaybetmeyen Yeşim Tunçok
hocamıza ve TFD Yönetim kuruluna, derdimizi
dert edinen bizi bu yolda yalnız bırakmayan TFD
Klinik Farmakoloji Çalışma Grubundaki hocalarımı-
za teşekkür ederiz. 

Mesleğimizi icra etmenin her gün zorlaştığı,
iş yükünün gün be gün arttığı bir ortamda, kalifi-
ye insan gücü ve Türkiye’nin aydınlık yüzü olan he-
kim arkadaşlarımın hak ettiği değeri gördüğü bir
gelecek diliyor ve tüm meslektaşlarımın 14 Mart
Tıp Bayramını kutluyorum. 
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SOLDAN SAĞA 

1- Vücuda alınan bir ilacın, belli bir hücre veya dokuya affinite gösterip o dokuda birikmesi durumuna 
 verilen ad.  
 
5- Yaşlı hastalarda, özellikle kronik sigara içenlerde daha sık görülen bir durum olan KOAH’ın teda-
 visinde bronkodilatör etkisi nedeniyle kullanılan antimuskarinik bir ilaç.  
 
10- Güçlü bir vazokonstriktör ve kardiyak stimülan olan, alfa ve beta reseptörleri üzerinde agonistik etkili
 ajan. 
 
12- Yetişkinlerde, büyüme hormonu (GH) salgılayan adenomların neden olduğu, kıkırdak, kemik dokusu,
 cilt, kas, kalp ve karaciğer dahil olmak üzere birçok organın anormal büyümesi ile karakterize olan
 durum. 
 
15- Ultra kısa etkili bir Beta-1 selektif adrenoseptör antagonisti. 

16- Atropa belladonna bitkisinde bulunan ve muskarinik reseptör antagonistlerinin prototipi olan ilaç.

18- Biyolojik sistemler üzerinde istenmeyen, zararlı ve olumsuz sonuçlar oluşturan maddelerin
 etkilerini inceleyen bir bilim dalı. 

20- Hastalıkların oluşumunu veya ilerlemesini önlemek için alınan -daha ziyade tıbbi- tedbirlerdir.

21- Oksitosin reseptörünün bir antagonisti. 

22- Herhangi bir ilaç veya tıbbi ürünün kullanılmaması gereken durumlar. 

23- Pasif difüzyona uygun bir ortamda, ilacın daha fazla iyonize olmasına elverişli kompartmanda
 daha fazla toplanması fenomeni. 

YUKARIDAN AŞAĞI 

2- Hastalığı tam olarak tedavi etmeden hastalık belirtilerini ve bulgularını ortadan kaldırmaya yönelik
 her türlü tıbbi tedavi türü. 

3- Bacteroides ve Clostridium türleri de dahil olmak üzere anaeroblara karşı güçlü antibakteriyel
 aktiviteye sahip olan nitroimidazol türevi antiprotozoal bir ilaç. 

4- Sistemik etki yapması için verilen bir ilaçtan vücudun ne kadar yararlandığını gösteren ölçüt.

6- Nazal mukoza ve konjonktivadaki damarların daralmasını teşvik etme etkisi nedeniyle topikal bir
 dekonjestan olarak kullanılan direkt etkili bir alfa reseptör agonisti. 

7- Mikobakteriyel hücre duvarlarının temel bileşenleri olan mikolik asitlerin sentezini inhibe eden ve
 tüberkülozun tedavisinde kullanılan en aktif ilaç. 

8- KOAH tedavisinde kullanımı FDA tarafından onaylanmış olan ultra uzun etkili Beta-2 reseptör
 agonisti olan ajan. 

9- En yaygın suni itrah yöntemlerinden biri. 

11- Birim zamanda belirli bir ilaçtan ya da maddeden temizlenen sanal plazma hacmi. 

13- Postgangliyonik sempatik sinir uçlarındaki ve merkezi sinir sistemindeki katekolamin depolarını
 boşaltan antihipertansif bir ilaç. 

14- Mantarların hücre zarında bulunan bir sterol. 

17- Vücuttaki tirozin metabolizmasının normal bir yan ürünü olan ve noradrenerjik nöronlardan
 katekolamin salınımını indükleyen dolaylı bir sempatomimetik. 

19- Vücutta dopamine dönüştürülen, Parkinson hastalığı ve prolaktinemi tedavisinde önemli bir değere
 sahip olan ilaç.  
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TFD Bülteni’nin 145. sayısında,
Araş. Gör. Dr. Zinnet Şevval Aksoyalp ve Araş. Gör. Dr. Betül Rabia Erdoğan

tarafından hazırlanan “Farmabulmaca”nın Yanıtları

  1 - Pramlintid

2 - Ryanodin

3 -  Labetalol

4 - Lipodistrofi

5 - Dabigatran

6 - Propranolol

7 - Anjiyoödem

8 - İnkretinetki

9 - Oligohidramniyos

10 - Pleiotropi

11 - Empagliflozin 

12 - Nötralprotaminhagedorn

13 - Alzheimer

14 - Dipiridamol

15 - Sakubitril

16 - Flunarizin

17 - İnhalasyon

18 - Andeksanet

19 - Semaglutid

20 - İvabradin

21 - Baroreseptörrefleksi

22 - Metildopa

23 - Amiodaron

24 - Sülfonilüreler

Farmabulmaca’ya ilginiz için teşekkür ederiz. Bu ilginiz ve gelen öneriler doğrultusunda bu sayıdan
itibaren bulmacamızı doğru çözen ve tfdbulten@gmail.com adresine gönderen ilk üyemize TFD logolu
sürpriz bir hediyemiz olacak. Ayrıca önümüzdeki sayılar için farmabulmacayı hazırlamak isterseniz de
aynı adrese hazırladığınız bulmacaları gönderebilirsiniz.  

TFD Bülten Yayın Kurulu
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Soldan sağa

1. Pramlintid
3. Labetalol
4. Lipodistrofi
6. Propranolol
8. İnkretinetki
9. Nötralprotaminhagedorn
14. Dipiridamol
15. Sakubitril
17. İnhalasyon
19. Semaglutid
20. İvabradin
21. Baroreseptörrefleksi
22. Metildopa
23. Amiodaron
24. Sülfonilüreler

Yukarıdan aşağı

2. Ryanodin 
5. Dabigatran
7. Anjiyoödem
9. Oligohidramniyos
10. Pleiotropi
11. Empagliflozin 
13. Alzheimer
16. Flunarizin
18. Andeksanet
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TFD’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
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