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ÖnsözÖnsöz
Değerli Meslektaşlarım,

Elinizde bulunan bu sayıyla bültenin 100. sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bu gerekçeyle bül-
tenin bu sayısı “100. yıl özel sayısı” olarak çıkmaktadır. Bundan çok büyük kıvanç duymakta-
yım. Bülten bugüne kadar, bazı sayıları biraz geç çıkmış olsa da, hiç sayı atlamadan günümüze 
kadar gelmiştir ve bu şekilde yayınlanmaya devam edeceğinden en ufak bir şüphem yoktur. 19 
yıldır yayınına aralıksız olarak devam eden bülten aynı zamanda derneğin kurumsallaşmasının 
bir göstergesidir. Bültenin yayınlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür eder, tüm üyele-
rimizden ilgileriyle, katkılarıyla bültene destek olmalarını rica ederim.

“Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri”nin onsekizincisi, Prof. 
Dr. Hasan Gacar anısına, 4-6 Mart 2009 tarihlerinde Ilgaz/Kastamonu’da Ankara Üniversitesi 
Öğrenci Eğitim, Spor, Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezinde (ÖRSEM) yapıldı. Meslekte 40 
yılını dolduran hocalarımız Sn. Prof. Dr. Lütfiye Eroğlu, Sn. Prof. Dr. Gülay Şadan ve Sn. Prof. Dr. 
İsmail Hakkı Ulus plaketlerini aldılar. Farmakolojiye bugüne kadar yaptıkları katkıları nedeniyle 
hocalarıma şahsım ve tüm farmakologlar adına çok teşekkür ederim. Bu toplantının bir başka 
rutini olan “R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü-2008” ödülü, jurinin iki aday ara-
sında karar vermekte çok zorlanması nedeniyle iki arakadaşım arasında paylaştırıldı. Bu arka-
daşlarımız Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalından Sn. Doç. Dr. Mehmet 
Cansev ile Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalında Sn. Doç. Dr. Arzu 
Onay Beşıkci’dir. Genç arkadaşlarımı en içten dileklerimle kutlar, başarılarının devamını dilerim. 

Bildiğiniz üzere 31 Mart-3 Nisan 2009 tarihleri arasında İstanbul’da Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesinde “Eczacılık Fakültelerinde Farmakologlar için Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici 
Eğitimi” yapıldı. Akılcı ilaç kullanımı eğitimi tıp fakültelerinde öğrencilere uzun bir süredir 
verilmekte ve mezun ettiğimiz öğrencilerin ilaçları bazı dogmalarla, ezber bilgilerle değil, 
analitik bir süreçten geçirerek reçete etmeleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır. İlacın 
sunumunda vazgeçilmez işlevleri olan geleceğin eczacılarına, eczacılık fakültesindeki öğren-
cilere bu eğitimin verilmesi uzun süredir derneğin gündemindeydi. Bu konuda bir programın 
olmaması gecikmenin nedenidir. Bu pogramın oluşturulmasında başta her olayda olduğu gibi 
inatçı ve disiplinli yaklaşımıyla en büyük rolü üstlenen Sn. Prof. Dr. Gül Ayanoğlu Dülger itici 
güç oynamıştır. Bunun haricinde toplantının kusursuz geçmesinde olağanüstü çaba harcayan 
ve mükemmel ev sahipliği yapan Sn. Yrd. Doç. Dr. HaleToklu’ya, programın yaşama geçmesin-
de emek veren/eğitici olarak işlev gören Sn. Doç. Dr. Ahmet Akıcı, Sn. Prof. Dr. Ersin Yarış, Sn. 
Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Sn. Prof. Dr. Nuri İhsan Kalyoncu ve tüm konuşmacılara çok teşekkür 
ederim. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanı Sn. Prof. Dr. Sevim Rollas, sadece top-
lantının açılışına katılmakla kalmamış, tüm oturumlara iştirak ederek heyecanımızı paylaşmış 
ve bu modelin fakültesinde en iyi şekilde uygulanacağının güvencesini vermiştir. Kendilerine 
çok teşekkür ederim. Bu toplantıya toplam 8 eczacılık fakültesinden 15 farmakolog katılmış, dört 
arkadaşımız mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamamıştır. 

Eğitim sempozyumumuz bu sene 18 Mayıs 2009 tarihinde Aydın’ da yapılacak ve Sevgili 
Mustfa Birincioğlu ile çalışma arkadaşları bizleri ağırlayacaklardır. Bu toplantıların vazge-
çilmesi olan çevre gezisi 17 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak ve çok önemli bir antik kent olan 
Afrodisyas gezilecektir. Toplantının bilimsel programı ve diğer bilgiler, derneğin web sitesinde 
yayınlanacak ve elektronik ortamda sizlere ulaştırılacaktır. Ayrıca bültenin iç sayfalarında klinik 
farmakoloji çalışma grubumuz tarafından 12 Haziran 2009 tarihinde Kayseri’de düzenlenecek 
olan farmakovijilans toplantısının duyurusunu bulacaksınız. 

Bu vesileyle yönetim kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Mehmet MELLİ

Kapak tasarımı Prof. Dr. Hakan Orer 
tarafından yapılmıştır.



Karar Defteri
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�00. Sayı

Derneğimiz bültenin 100. sayısı,

İlk bültenin yayımlanmasından bu yana 19 yıl 

geçmiş. O gün doğanlar, “Farmakoloji’de profesör 

oldular” diye yazamasam da, en azından üniversiteye 

girdiler diyebiliyorum.

Doğrusu, dile kolay ve iyi bir çaba...

O gündür bugündür, bültene hep birşeyler 

yazmaya çabaladım. İlk sayıdan bu yana, yazı 

kurulu üyeliğini aksatmadan sürdürmemde de, gelen 

geçen tüm Yönetim Kurul’larının büyük payı oldu. 

Görevlendirdiler ve ben de severek katkı vermeye 

çabaladım; yazdım. Ancak bu sefer ki konumum, 

biraz değişik. 

Azıcık değişik olan nedir (?) sorusunu 

yanıtlamalıyım...

1990, Sayı 1. de, ben doçentlikte kıdem almış bir 

adamım. Çiçeği burnunda genç asistan Eyüp işte 

o sıralar, kurul üyeliğine dahil oluyor. Sonraları 

kendisinden dinliyorum... Heyecanlı ve hatta biraz 

tedirgin. O, çağına göre koskoca adamlarla, hocası 

bildikleriyle beraber ve hem dikkatli, hem de titiz bir 

öğrencilik yapmak durumunda. Koskoca adamlar da, 

dernek bünyesinde hep beraber bir ilki becermeye 

talip olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorlar...

Bu bülten macerasına başlanıyor ve herkesin 

aklında, ondan birkaç yıl önce gündeme konmuş 

bilimsel dergicilik işi gibi, akamete uğrasın isteği, 

dileği var.

O yıllar, Derneğin başında, Rahmetli Kazım Türker 

Hocamız bulunuyor ve Yönetim Kurulu, “Sorumlu 

Yayın Müdür”ü olarak, İlker Kanzık’ı tayin ediyor. İlk 

kurulda da, Meral Tuncer, Sevim Ercan, Melih Altan, 

Mehmet Melli ile biraz önce değindim gibi Eyüp ve 

ben yer alıyoruz.

İlk sayıdaki Dernek logo yazısı, bültenin 

bütünü gibi, siyah beyaz ve ofset bir matbaada 

(Metaksan Matbaası) basılıyor... 2. sayıdan sonra 

“Mavi Dönem” başlıyor. Zira logo artık mavi 

renkte ve nihayet 5. sayıda, yazı logo’nun altına, 

“tram” olarak dernek rozetini koyma teknolojisini 

geliştirebiliyoruz. Doğrusu, dün gibi bir tarihin 

içindeki teknik başarıların çapına bir bakar mısınız. 

Yazılar mı (?), bilgisayar kullanan neredeyse yok. Elle 

yazılan, daktiloda temize çekiliyor. Herşeyin karton 

dosyalarda arşivlendiği bir çağda yaşıyoruz ve kimse 

kendi el yazısını henüz unutmamış durumda...

Bültenin bu mavi dönemi, 1999 yılına değin 

sürüyor. Ben bu döneme “Resmi Gazete” dönemi 

diye bir ad takıyorum. Bayağı da tutuyor... Neden 

mi “Resmi Gazete” nitelemesi... Bülten içten kendine 

sıcak; bir meslek bülteni olmasının getirisiyle 

sınırlanan bir içtenlikte de yazılar yazılıyor. Hatta 

en sıcak unsurlar, Mehmet Uğur’un ince ve zarif 

kaleminden “sevimli farecik” karikatürleri, bültenin 

çeşitli ara başlıklarını süslüyor. Ne çare ki bülten 

hareketli değil ve formatı, her seferinde kendisini 

tekrar ediyor. Yani teknolojinin sınırlı ögelerini ancak 

kullanıyoruz; bir de Derneğin mali olanakları çok 

kısıtlı ve bu kısıta yanıt veren yer, Metaksan ve işte 

hepsi bir araya gelince bu yüzden “Resmi Gazete”...

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu  
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Yayın Kurulundan
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�00. Sayı

Sayı 53, yıllardan 1999 denk düşüyor. Birden 

çağ atlıyoruz. Renkli, hareketli, canlı bültencilik 

dönemi sahne alıyor... Bu çağcıl dönüşüme imza 

atan Yönetim Kurulu’nun başında Meral Tuncer Hoca 

bulunuyor. Sorumlu Yayın Müdürü İnci Erdemli ve 

Yayın Kurulu’da Mehmet Melli, Eyüp Akarsu, Tanju 

Özçelikay, Aydın Erenmemişoğlu, Ersin Yarış, Yıldırım 

Sara ve bendeniz den oluşuyor... Söylenecek bir tek 

şey şudur. Sayfalar artık bilgisayar teknolojisiyle 

düzenleniyor. Yani ustasının eline düşerse, 

sayfa düzeninde her türlü takla atılabilir bir çağ 

yakalanıyor...

“Ara  not: Elimde 2 sayı hariç bütün bültenler 

var. Olmayan sayılar, 20 ve 24. sayılardır. Elinde 

tutan varsa, bunların fotokopi örneklerine dahi 

talibim... Buradan duyurulur...”

Son sayıya değin, neler neler tartışarak, 

düşünerek ve paylaşarak geçirmişiz yayın kurulu 

toplantılarını. Ayrı hatta, ayrı yazıların konusu. Yer 

de dar; öyleyse devam edelim...

Bu sayı öncesi, Hacettepe Eczacılık’ta yaptığımız 

sondan bir önceki toplantıda; nasıl bir 100. sayı 

üzerine tartışırken, Yayın Kurulu Eyüp ve beni 

onurlandıryor... Sizler özel sayı yazısı yazın diye; ve 

bir de bu sayıların sembolik editörlüğünü ikimize 

bırakıyorlar. Nedeni de en eski üyeler babında 

olmamızdan... 

İşte bu sayıdaki “değişik konumum” bu 

özelliklerden geliyor. 

Sonra, dergi editörleri sıfatıyla Gazi Eczacılık’ta bir 

“patron çıkarma” “ilk prova” toplantısı yapıyoruz. 

Resim falan çekiyoruz. Yani biraz da tarihe bir şerh 

düşme olsun diye... Sonra 211 nolu odada (benim 

odam), Eyüp’le beraber oturup, 100 sayının şerefine 

kadeh kaldırıyoruz. Teklif herkese açık ve fakat kaçan 

kaçana, Baştan Arzu eşlik ediyor gibi görünüyor ve 

sonra, arkadaşı ile sinema randevusu bahanesiyle 

erken ayrılıyor. Erken randevu kısmında ilk fire, 

esasen Arzu’dan önce Pelin’den geliyor. Nedense 

hem nereye, hem de neden gittiğini açıklamadan, 

fevkalade hızlı ve neşeli bir biçimde bizleri yanlız 

koyup gidiyor... Remzi, kadeh meselesine istekli gibi 

görünüyor; azıcık kıvranıyor;.. ancak Genelkurmay 

Başkanı’nın çağrısına uyma konusunda tereddüt 

göstermeyip “emirin demiri kesme” kuramını 

bir kez daha doğruluyor.. Bülent’e gelince, nasıl 

bir örgütlenme olduğu anlaşılamayan bir tiyatro 

bahanesini gündeme getiriyor...

Ve işte geriye kalan iki kıdemli, gecenin geç 

saatlerine kadar, farmakoloji, edebiyat, siyaset, 

tarih.. akla ne gelirse koyu bir sohbetin içinde 100 

sayının çatısını iyice bir çatıyor.

Gecenin ilerleyen geç saatlerinde, 100 sayı 

heyecanı ile önden apar topar kaçanlar, bu sefer 

unuttukları çanta ve eşyaları toplamak üzere, 

tiyatrodan eve dönüşlerinde Gazi Eczacada durup 

bir soluklanıyorlar; ve bir türlü bitmeyen toplantının 

son bölümüne iştirak ediyorlar... Doğrusu bu kısım 

senaryo bakımından hayli heyecan verici anılar 

oluşturuyor...

Geceyarısı katılımcılarının,.. Bülent ve eşi ve 

sonraları telefonlara dayanamayıp kalkıp gelen Tanju 

Özçelikay olduğunu, hiç söyler miyim sanıyorsunuz...

Doğrusu, bu yazı mutfaktan bir adamın, mutfakta 

ki, anılarını yansıtan bir biçimde ve böylece sona 

varıyor... Pelin’in bulmacasında yer alan, “ömür 

biter, yazı kurulu üyeliği bitmez” niteliğine uygun 

düştüğüm su götürmez gerçek olduğu üzere, işte 

bizim mutfaktan görünen son durum da böyleydi... 

ve sonuçta “çocuklar gibi şen” bir 19 yıl geçirdik hep 

beraber....

Görmeyeceğim kesin olan nice 200. sayılara...
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�00 Sayı Kaç Yıl Eder?

Bülten’in 100. sayısı için bir yazı yazmak gerekince 

(ilke değişmez: Yayın kurulu aynı zamanda Bülten’i 

de yazar!), bu 100 sayının ne kadarlık bir zamanı 

kapsadığını hatırlayamadım. Birkaç yıllık ara 

vermeler haricinde (hiç ara vermeme rekoru Nurettin 

Abacıoğlu Hoca’dadır) sürekli olarak Bülten çıkarma 

işinin içinde olduğumdan, zaman kavramını da 

kaybetmişim. Fakat, kısa bir retrospektif yenilenme 

ile yaklaşık 20 yıllık bir sürenin geçmiş olduğunu 

fark ettim. Bu süre, tam bir kuşağa denk gelen bir 

zaman dilimi aslında. Hem ülke, hem akademi, hem 

camia, hem de kişisel ölçekte dönüşüme olanak 

sağlayacak kadar uzun ve yeterli bir süre.. O zaman, 

“bu 100 sayıda neler oldu?” gibi bir sorunun peşine 

takılmaktansa, bu 100 sayılık süreçten aklımda 

kalanları şöyle bir bellek turu yaparak ve kalemin 

ucuna geldiği gibi yazmayı düşündüm. Kuşkusuz, 

belleğin her türlü yanılgıya açık olduğunun 

bilinciyle.

1980’li yılların sonuna doğruydu (1989 olabilir). 

Mehmet (Melli) ağabeyin yönetim kuruluna 

seçildiği ilk dönemdi galiba. Bir gün, kürsüdeki 

asistan odasının kapısına gelerek, dernek olarak 

bir süreli yayın çıkarılacağını söyledi ve yayın 

kurulunda görev alıp alamayacağımı sordu. Büyük 

bir heyecanla kabul etmiştim. O zamanlar, daha 

sık ve yüksek bir amplitütte heyecanlandığımı 

hatırlıyorum. Asistanlığımın son dönemleriydi. 

Birlikte çalıştığım hocalarla ve dönemdaşlarımla çok 

yüksek bir devinimin/dönüşümün eşiğindeymişim 

gibi hissederdim kendimi. 12 Eylül sonrasının 

entellektüel anlamda, göreli olarak  yenilenme, 

zenginleşme ve farklılaşma dönemiydi. O dönem aynı 

zamanda “farmakolojide bilgisayar uygulamalarının” 

konuşulmaya başladığı bir dönemdi de.

Süreli yayının bir Bülten olmasına karar 

verildi. Bilgisayar uygulamalarının farmakolojide 

yaygınlaşmasına rağmen, Bülten işi için bilgisa-

yardan fazla bir yardım alamıyorduk. En fazla, 

yazıları “X word” adlı bir program kullanarak yazıp, 

“dot matrix” şeritli yazıcılarda yazdırabiliyorduk 

(karşılaştırma yapabilmesi bakımından, o günlerde 

kongre bildirilerinin, en iyi ihtimalle silgili daktiloyla 

ve açık mavi ile işaretli alanı taşırmaksızın yazıldığı 

bilgisini verebilirim).

Toplanan yazıları YÖK matbaasına götürüp 

dizdirmek ve sonra da baskıya vermek gerekiyordu. 

Bu matbaanın seçilmesinin sebebi, çok az bir ücretle 

Bülten’i bastırabilmemizdi (detayları Mehmet Ağbey 

açıklayabilir!). Matbaaya götürme işi bana, Mehmet 

Ağbey’e ya da her ikimize düşerdi. Bu iş için çarşamba 

günlerini seçerdik. Kürsüdeki literatür saati toplantısını 

takiben öğleden önce matbaada olur, burada işlerimizi 

bitirdikten sonra, bütün öğleden sonramızı YÖK 

kütüphanesinde (şimdiki ULAK-BİM) belirlediğimiz 

makaleleri bulma işine ayırırdık. O günkü medeniyet 

seviyemizin çok üzerinde bir kalite ile işletilen bu 

kütüphanede, aradığımız her dergiyi buluyor olmanın 

yaşattığı huzur hala tanıdık gelir bana.

Siyah-beyaz baskılı, mavimtrak renkli başlık 

sayfası olan bir formatı vardı Bülten’in. Buna Nurettin 

Hoca, “resmi gazete” derdi. YÖK (o zamanın en 

yüksek teknolojisini kullanan) bu matbaayı Türki 

cumhuriyetlerden birine hibe edene kadar aynı 

formatı koruduk. Bülten o dönemde 2 ayda bir 

yayımlanmaktaydı. Sanırım 30-40 sayı bu formatta 

basıldı. Sonra bugünkü renkli baskılı şekle dönüldü 

(Bu arada Dernek de, baskıya para ayırabilecek hale 

gelmişti).

Derneğin neden bir bülten çıkarma ihtiyacı 

hissettiğini kesin olarak hatırlamıyorum. Camianın, 

bir sonraki kuşağa aktarılacak kadar yaşantı 

biriktirebilmiş olması önemli bir faktör olabilir.  

Ayrıca, YÖK sonrası dönemde yeni kurulan 

farmakoloji anabilim dalı sayısının hızla artması, 

yazılı/basılı bir ortamda etkileşme gereksinimini 

Prof. Dr. Eyüp Akarsu  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji ABD
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hissettirdi galiba. En başından beri Bülten’in 

farmakolojiye dair ama farmakolojik olmayan 

bir içerikte olması arzulandı.  Hala da aynı çizgi 

korunuyor. 

Yayın kurulu çalışmalarında yaşanan en büyük 

sıkıntıyı, yazı bulma sıkıntısı olarak hatırlıyorum. 

Yurdum insanının “aşık” geleneğine uygun olarak, 

camiamız da sözlü  iletişimi yeğliyor genellikle. Yani 

birçok şeyi konuşup, pek az şeyi yazabilmek gibi 

özetlenecek bir durum var. Durum daha seçkince bir 

yaklaşımla “yazılmaya değer bir şeyin olmaması” ile 

de açıklanabilir. Ama, son 30-40 yılda yaşadığımız 

toplumsal travmaların da katkısıyla, yazmanın tercih 

edilmemesi (yazıldı da ne oldu !?) bunun en ciddi 

sebebi bence.

Bülten çıkarma işiyle uğraşan tüm arkadaşlarımız 

bilirler ki, Bülten’in vurgulanması gereken en önemli 

özelliği, başlangıcından bugüne kadar düzenli olarak 

yayımlanmış olması ve camia tarafından da düzenli 

olarak fark edilmiyor gibi görünmesidir. Bu algıyla 

yaşamak ilk 50 sayı boyunca zor oldu, ama sonra 

yayın kurulu olarak bizler de alıştık sanırım. 

Yeni yazı bulma konusundaki sıkıntıların çok 

arttığı dönemlerde, “acaba bu Bülten’i kişisel 

nedenlerle mi çıkarıyoruz?”sorusu sorulur olurdu 

yayın kurulunda.. Zaman zaman camianın da bu 

konudaki görüşlerine başvurduğumuz oldu. “Bülten 

gereksiz” gibi bir sonuca ulaşılamasa da, sanki 

kişisel bir inanç uğruna bu Bülten’in çıkarılması için 

çalışıyormuşum gibi bir duyguyu hep hissettim. 

Bazı dönemlerde yayın kurulunda görev kabul 

etmeyişimin sebebi de bu duyguydu. Ama ben 

olmasam da Bülten düzenli olarak çıktı. Bunu görmek 

iyi oldu aslında benim için. 

Yazı sıkıntısına karşı, röportaj usulunü 

başlattığımızı hatırlıyorum. İlk röportajı Alaeddin 

(Akçasu) Hoca ile yapmıştım. 

Yayın kurulu toplantıları çok verimli olmuştur 

her dönem. Konuları farklı yönleriyle ele alıp 

dillendirmek, bu farklılıkları bazen yazılı bazen de 

sözlü olarak ifade etmek, yönetim kurulu ile dinamik 

bir etkileşim sağlardı. Yönetim kurulları da, yayın 

kurulundan gelen bu görüşleri her zaman gündem 

maddesi yapıp değerlendirirdi. Daha ötesi, yönetim 

kurulları, yayın kurulunun kararlarına hiç müdahale 

etmedi. Çok sıkıntılı, makul olmayabilecek bazı 

yazıları da bastığımızı hatırlıyorum. Ama camia, 

bu tür yazılara olan  tepkisini ya da onayını yine 

Bülten aracılığıyla dile getirince, ortak bir dilin 

oluşturulması yolunda gelişmeler sağlayabildik. 

Bülten’in yayın hayatı boyunca, camianın 

olgunlaşması bağlamında tanıklık ettiği en büyük 

gelişme, Kuşaklararası Toplantılar’ın başlatılması 

ve sürdürülmesi oldu. Gerçi şu anki haliyle 

“doçentlik öncesi dönemde görücüye çıkma” 

gibi algılanmaktaysa da, bu toplantıların genel 

yaklaşımı hep korunmaya çalışıldı. Bu yaklaşım, 

araştırmaya daha büyük bir motivasyonla zaman 

ayırabilen genç arkadaşlarımıza, eleştirilme şansının 

verilmesi düşüncesiydi. Bu bağlamda en az 3 kuşak 

hep birlikte ne ölçüde tartışabildiğimizi ne ölçüde 

eleştirebildiğimizi görmüş olduk. Sürece dair 

saptamalar da Bülten’de açıklıkla ifade edilebildi. Bu 

konudaki maturasyonun beklendiği düzeyde olmadığı 

ileri sürülebilir. Ancak, bu işler aceleye gelmez!

Günümüzün gözde kavramlarında biri de 

“kurumsallaşmak”. Bu durumda, Bülten’in de 

kurumsal bir yapıya kavuşması geleceğe dair en 

büyük dileğim. Yeni yüzlerin, yeni seslerin, yeni 

düşüncelerin Bülten aracılığıyla hepimize yakın 

olması ve bu yolla geçmişten geleceğe güvenli bir 

köprü oluşturulması en büyük beklentim. 

Bülten için emek veren genç meslektaşlarımın 

heyecanını ve kıymetli katkılarını büyük bir 

mutlulukla izliyor ve kendimi 200. sayıya daha yakın 

hissediyorum..

Bu 100 sayılık yolun tüm yolcularına teşekkür 

ederim. 

Saygı ve sevgi ile..
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GİRİŞ

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni yüzüncü sayısı-
na ulaştı. Onluk sayı sistemindeki diğer bazı dönüm 
noktaları gibi, yüz de özellik atfedilen sayılardan biri 
olagelmiştir. Yüzüncü sayıları, yüzüncü bölümleri, 
yüzüncü yılları öncül ve ardıllarından farklı algıla-
maya eğilimliyizdir. Standardize ederken “yüzde”ler, 
“yüz kere” anlatır, “yüz defa” dinler, “yüzde 
yüz” gollerin kaçmasına şaşırırız. Yüz sözcüğünün 
Türkçe’deki gibi eşsesli-farklı anlamlı karşılıkları 
kadar olmasa da, Hint-Avrupa dillerindeki yüz (sima) 
anlamına gelen sözcüklerin türediği Sanskritçe védah 
(görünüş), véda (bilgi) kavramları dikkat çekicidir 
(1). Belki de her türden yolculukta, durup soluklan-
mak, geriye bakmak ve gerideki “görünüş”ten ilerisi 
için “bilgi” edinmeye çalışmaktır “yüz”… Yüz, ayna-
da 100ümüze bakmaktır biraz… 

Amaçlar: Türk Farmakoloji Derneği Bülteni Dizini 
için veri tabanı oluşturmak ve yayımlanmış doksan 
dokuz sayıda yer alan yazıların içerik profilini çıkarmak

Varsayım: Bültenin “Başlarken” öngörülen işlevle-
ri gerçekleştirilmiştir (2).

YÖNTEM ve GEREÇLER

Bülten Yayın Kurulunun, olağan toplantı ma-
hallinde (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı) gerçekleştirdiği yüzüncü 
sayıyla ilgili ilk toplantısına katılan üyeler (Abacıoğlu 
et al. 2009) tarafından, bu sayının özel olması gerek-
tiği konusunda fikir birliğine varıldı (3). Yüzüncü sayı 
editörlerinin Prof. Dr. Abacıoğlu ve Prof. Dr. Akarsu 
olarak belirlenmesinden sonra, bültenin yayımlanmış 
olan tüm sayılarının gözden geçirilmesi ile bir “Dizin” 
oluşturulmasına karar verildi. Bu amaçla, eldeki 

sayıların derlenmesi ve varsa eksik sayıların temin 
edilmesinin ardından ikinci toplantının Gazi Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda 
yapılması kararlaştırıldı. İkinci toplantı, Yayın Kurulu 
üyelerinin koleksiyoncu ve arşivci ruhunu (eksik 2 
sayı dışında tam arşiv) ortaya koymasının yanında, 
işbölümünün de yapıldığı önemli bir toplantı oldu 
(4). Toplantı gündeminin etkisiyle, yüzüncü sayı edi-
törlerinin yönetiminde başlayan “Sözlü Türk Farma-
koloji Tarihi Özel Oturumu”nun yarı katılımlı olarak 
neredeyse mesai “öncesine” kadar sürmesi ile ilk 
etkinlik gerçekleştirildi. Eksik sayıların tamamlanma-
sının ardından, eski tarzda basılan ilk 52 sayının göz-
den geçirilmesi ve veri tabanı oluşturulması görevi 
Doç. Dr. Onay-Beşikçi tarafından, aynı görev bültenin 
mevcut formatı ile ilk kez basıldığı 53. sayı ve sonrası 
için de Doç. Dr. Erdem tarafından üstlenildi. 

Yöntem: Çift-kör (RE ve AOB), randomize, retros-
pektif, tanımlayıcı araştırma

Kategoriler ve Anahtar Sözcüklerin Belirlenmesi: 
Bültende basılan yazıların geniş bir konu dağılımı 
göstermesi nedeniyle, sağlıklı bir dizin yapılabilmesi 
için öncelikle ana “kategoriler” belirlendi. Ardından, 
her kategori ile ilgili “anahtar sözcükler” oluşturuldu 
(Tablo I). Bu aşamada yaşanan sorun, bazı yazıların 
farklı kategoriler altında da değerlendirilebileceği 
idi. Değerlendirme aşamasında, bu tür yazıların,  
yalnızca tek (en uygun) kategori altında yer almasına 
çalışıldı. 

Dışlama kriterleri: Kapak sayfaları, reklamlar, 
duyuru, ilan ve önsöz türü yazılar değerlendirilmeye 
dahil edilmedi. Çalışmadan kendi isteği ile çıkmak 
isteyen yazılar olsa idi onlar da değerlendirme dışı 
bırakılacaktı ama olmadı. Uyku deprivasyonu, kronik 
yorgunluk durumlarında araştırmacıların kendisi 
zaman zaman çalışma dışına çıktı.

Gereçler-İlaçlar

TFD Bültenleri (ilk 99 sayı; minimum destekli Aba-

cıoğlu arşivi)

Kişisel bilgisayarlar (yes name)

Excel ve Word programları (Microsoft Office)

Doç. Dr. Remzi Erdem1,
Doç. Dr. Arzu Onay-Beşikci2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Kafein (Balzac standart)

Tein (Zihni Derin’s miracle)

Nikotin (no bull)

Sabır (gift)

Merak (gift)

Pösteki (home made, customized)

BULGULAR

Değerlendirilen 99 bülten sayısının ilk 52 tanesinin 
ortalama 16’şar, renkli ve kuşe kapaklı bülten forma-
tına geçilen 53. sayıdan itibaren ise ortalama 24’er 
sayfadan oluştuğu saptandı.

Genel Değerlendirme: Yazılar kapladıkları hacim 
ve yazı sayısı ölçütleri ile değerlendirildi. Doksan 
dokuz adet bültende toplam 1960 sayfa tarandı, top-
lam 191 yazarın katkıda bulunduğu 516 adet yazının 
basıldığı saptandı (Tablo II). 

Reklam, duyuru-ilan ve önsöz türü yazılar ayrıntılı 
değerlendirmeye alınmamakla birlikte, önemli bir 
hacim oluşturdukları saptandı (% 40).

Kategorilerin, içerdikleri yazı sayısı bakımından 
dağılımı incelendiğinde bültende şimdiye kadar en 
çok bilimsel içerikli yazıların, en az ise ilaç sanayi 
ile ilgili yazıların yer aldığı görüldü (sırasıyla, %50,2 
ve %1,7; Şekil 1).  Yazılar aynı zamanda sayfa sayısı 
olarak kapladıkları hacim ölçütü ile de değerlendi-
rildi (data not shown). Genelde yazı sayısı oranı ile 
paralellik gösteren sayfa sayısı oranı iki kategori için 
özellikli idi; “Eğitim” ile ilgili yazılar sayıca göreceli 
olarak az (%6,8) olmalarına karşın önemli oranda 
hacim (%10,3) içermekte iken, “Anma-tanıtma” kate-
gorisindeki yazılar için durum tam tersi idi (sırasıyla, 
%15,1 vs %9,7; Şekil 2).

Yönetim Kurulu ile ilgili yazılar: Geçmiş ve 
mevcut Yönetim Kurullarının tümünün, etkinliklerin-
den TFD üyelerini ayrıntılı biçimde haberdar ettikleri 
saptandı (Şekil 3).

Toplantı değerlendirme yazıları: Üyelerimizin 
katıldıkları bilimsel etkinliklerin ardından hepimizi 
bilgilendirme görevini layıkıyla yaptıkları görüldü. 
Toplam yazı sayısı ölçütüne göre bu kategoride en 
fazla orana sahip bilimsel toplantıların uluslarara-

Tablo 1. Kategoriler ve Anahtar Sözcükler

Sayfa sayısı Yazı sayısı Yazar sayısı

Değerlendirmeye alınan yazıların 1170 516 191

Duyuru, ilan, önsöz türü yazılar için ayrılan 500

Kapaklar ve reklam için ayrılan 290

TOPLAM 1960

Tablo 2. TFD Bülteninin ilk 99 sayısına ait demografik veriler

Faaliyet-Denetleme Raporları TüzükGenel Kurul tutanaklarıYönetim Kurulu
Kategoriler

Toplantı
Değerlendirme

Eğitim

Bilim-Teknik-
Yöntem

İlaç Sanayi
Mevzuat-Hukuk

Anma-Tanıtma

Kuşaklararası
Bilimsel

Etkileşme
Seminerleri

Uluslararası
Kongre/
Toplantı/

Sempozyum

Eğitim
Sempozyumu

Ulusal
Kongre

Bölgesel
Toplantı

Klinik
Araştırmalar

ile ilgili
Toplantılar /

Kurslar

Klinik
Farmakoloji

Çalışma
Grubu

Etkinlikleri

Deneysel
Diyabet
Teknik-
Yöntem

Akademik
yaşam

Ardından Biyografi Ropörtaj Farmakoloji
Bölümleri

Yayın
Listesi Gezi

Mezuniyet Öncesi Farmakoloji Eğitimi Akılcı İlaç Kullanımı EğitimiMezuniyet Sonrası
Farmakoloji Eğitimi

Kronobiyoloji İstatistik Farmako-
dinami

Farmako-
kinetik

Nitrik
Oksid

Nörofarmako-
loji

Literatür-
den Tez özetleri Yayın özetleriBilimsel yayın süreci ve bilim etiği

Toplumsal sorumlulukKlinik Farmakoloji /
Klinik Toksikoloji

Popüler Farmakoloji /
Popüler Bilim

Anahtar Sözcükler
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sı etkinlikler olduğu belirlendi (%25,9; “Seyahat ya 
farmakolog !”; Şekil 4). Bölgesel toplantılar için de hiç 
azımsanmayacak (%4,7) oranda değerlendirme yazısı 
yazıldığı göz önüne alınırsa “yerelden evrensele” 
mottosu anımsandı. Uluslararası toplantıların kap-
sam olarak genişliği (kongre, toplantı, sempozyum) 
dikkate alınınca, aslında bu alandaki gizli birincinin 
“Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileş-
me Seminerleri” olduğu ortaya çıktı (%20). Derneğimi-
zin en özgün uygulamalarından biri olan bu etkinliğin 
ne kadar önemli olduğu böylece bir kez daha görüldü.

Eğitim ile ilgili yazılar: Bu kategoride açık arayla 
önde olan alt-başlık “Mezuniyet Sonrası Farmakoloji 
Eğitimi” idi (%57,1; Şekil 5). Böylece, “iyi ve yetkin 
meslektaşlar” istediğimiz bir kez daha (bkz. Kuşak-

lararası ile ilgili bölüm) ortaya çıktı. Bu bulgu, konu 

ile ilgili yazılardan ilkinin bültenle yaşıt olduğu ve 

kronolojik süreç de göz önüne alınınca, tüm Tıpta 

Uzmanlık Dernekleri içinde bu konuya en erken eğilen 

disiplinlerden biri olduğumuzu da kanıtladı (5-6).

Bilimsel değerlendirme ve teknik-yöntem ile 
ilgili yazılar: Tüm bültenler göz önüne alındığında, 

beklendiği gibi hem yazı sayısı, hem de hacim açı-

sından bültende en çok yer verilen kategori bilimsel 

içerikli yazılardı. Bu kategori altında en çok “Lite-

ratürden” alıntılar yapıldığı dikkat çekici bulundu 

(%22; Şekil 6). Yine, “Klinik Farmakoloji ve Klinik Tok-

sikoloji” alanındaki yazıların bültende önemli oranda 

(%15,8) yer bulduğu saptandı.

Şekil 2. Bültende yer alan kategorik yazıların kapladıkları sayfa sayısına göre dağılımı 

Şekil 1. Bültende yer alan yazıların kategorilere göre dağılımı (toplam yazı sayısının yüzdesi) 
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İlaç Sanayi ve Mevzuat-Hukuk ile ilgili yazılar: 
İlk bakışta, genele oranla çok fazla değinilmediği 
(sırasıyla, %3,7 ve %1,7) düşünülse de her iki konunun 
da 1990’ların başından beri ve düzenli olarak bülten 
sayfalarında yer bulduğu gözlendi (7-8).

Anma-Tanıtma yazıları: Vefa’nın -en azından 
biz farmakologlar için- yalnızca İstanbul’da bir semt 
olmadığını gösteren “kaybettiklerimizin ardından 
yazılmış” anma yazıları (%32,1; Şekil 7) kadar, ülke-
mizdeki Farmakoloji bölümlerini (%25,6), Farmakoloji 
alanında önemli hizmetler vermiş kişileri (%16,7) ve 
onların eserlerini (%20,5) tanıtmaya yönelik yazılar ve 
alanımızdaki önemli rol modelleri ile yapılan söyleşi-
ler (%2,6) de dikkat çekici bulundu.

SONUÇLAR VE YORUM

Öncelikle, Gadamer’in “Geçmişin yorumu, zorunlu 
olarak, şimdi’nin bakış açısından yapılan bir yorum-

dur” sözüne dikkati çekmek isteriz (9). Bu çalışmada 
yer alan bulgular, her ne kadar, bilimci gözüyle, 
metodolojik, nesnel ve tarafsız değerlendirmeye 
çalışılsa da aynadaki 100’ümüze bakarken şimdi’den 
kaynaklanan “insensible” sapmalar olabileceğini pe-
şinen kabul ediyoruz. Yine, yöntemden ve yoğunluk/
yorgunluktan kaynaklanan teknik hataların yapılmış 
olması da mümkündür. Ancak, bunların “bias” değil, 
“beyaz” hatalar olduğunu düşünmenizi dileriz. 

Bu çalışma, kanımızca öncelikli iki amacına da 
ulaşmıştır. Hem TFD Bülteni’nin ilk 100 sayısına ait bir 
“Konu ve Yazarlar Dizini” oluşturmak için veri tabanı 
sağlamış, hem de -en azından bülten içerikleri bakı-
mından- aynadaki 100’ümüze bakmamıza yardımcı 
olmuştur. 

Merhum Kazım Türker hocamızın “Başlarken” 
bültenden beklediklerinin, geçen zaman içinde 
olabildiğince yerine getirildiğini gördük (2). Sözlü 

Şekil 3. Bültende yer alan “Yönetim Kurulu ile ilgili” yazıların ayrıntılı dağılımı (toplam yazı sayısının yüzdesi)

Şekil 4. Bültende yer alan “Toplantı Değerlendirme” yazılarının ayrıntılı dağılımı (toplam yazı sayısının yüzdesi)
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kültürden yazılı kültüre geçişin oldukça geç yaşandı-
ğı bir toplumda, her türden periyodik yayının başına 
gelen “Türk gibi başlayıp, Alman gibi bitirememe” 
hastalığının farmakologlar tarafından başarıyla 
tedavi edilmiş olmasından mutlu olduk. “Başlarken” 
diye başlayıp, üç-beş sayı yayımlandıktan sonra 
“Bitirirken” diyerek kaybolan pek çok edebiyat, 
sanat, siyaset ve bilim dergisi olduğunu düşününce 
TFD Bülteni’nin başarısından gurur duyduk. Bu zorlu 
süreçte, ailemizin büyüklerinin aldıkları etkin rol-
leri anımsadık, yine ailemizin orta kuşak ve sonraki 
kuşaklardan üyelerinin bültenin yaşaması ve başarısı 
için verdikleri özverili emekleri fark ettik. 

Yaklaşık 200 yazarın, 500’ü aşkın yazı ile katkıda 
bulunduğu TFD Bülteni’nin üyelerimiz arasındaki 
iletişimin vazgeçilmez aracı olduğunu ve yalnızca 
bültende yayımlanan yazıların kapsamından yola 
çıkarak bile TFD’nin ülke için ne kadar önemli oldu-
ğunu anladık.

Bülteni doğuran ve yaşatan farmakologlardan bir 
kısmının aramızdan ayrıldığı ama bültenin yaşamaya 
devam ettiği gerçeği ile artık rollerin değiştiğini ve 
şimdi de bültenin kaybedilenleri ve bizleri yaşattığını 
fark ettik.

Sonsöz (RE): Bu çalışma, kendi adıma yoğun, 
yorucu fakat bir o kadar da büyülü bir dönem oldu. 
Odamda pösteki (pardon, bülten) saydığım, veri-
tabanlarıma kara suların indiği uzun gecelerde, 
bilinmeyen bir nedenle, bir süre odasında yaşamaya 
sürgün edilmiş bir adamın, aslında odanın içinde 
ne kadar büyük bir dünya olduğunu keşfetmesi-
nin anlatıldığı “Odamda Seyahat”i hatırladım (10). 
Payıma düşen bültenlerle, odamda bir “Yakın Türk 
Farmakoloji Tarihi” seyahatine çıktım. Ve bu yazının 
yazarlarından biri olmakla bu tarihte yer almaktan 
onur duydum. Artık biliyorum ki, “Bülten” bizleri de 
yaşatmaya devam edecek, çünkü yaşatılacak… Öne-
mi çoğumuz tarafından zaman zaman fark edilmese 

Şekil 5. Bültende yer alan “Eğitim” ile ilgili yazılarının ayrıntılı dağılımı (toplam yazı sayısının yüzdesi)

Şekil 6. Bültende yer alan “Bilimsel” içerikli yazıların ayrıntılı dağılımı (toplam yazı sayısının yüzdesi)
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Zamanları Görmek, Bir İğne Deliğinden…

de, bültenin gerçekten “hava” olduğuna eminim; 
varken onu kimse hissetmiyor…

Şairin bir sorusu var; “Adımı unuttum / adı 
olmayan yerlerde / ne in / ne cin / ne ben’i adem / 
zamanlar içinde kuşlar / uçuyor / kervanlar göçüyor 
/ bir iğne deliğinden / çarşılar kuruluyor / sarayları 
oyuncak / insanları karınca / şehirler / zamanları 
gördün mü / bir iğne deliğinden” (11). Ve benim de 
yanıtım; “zamanları gördüm, bir iğne deliğin-
den”… 

Nicelerine…

Sonsöz (AOB): İlk üstelendiğimizde bu denli 
büyük bir yükün altına girdiğimizi algılamamıştım, 
sadece her zamanki “nereden nereye” merakımla 
ve memnuniyetle girişmiştim bu işe. İyi ki de öyle 
yapmışım. Bize bu dökümü yapmakla ilgili yön 
verilirken (4) -Bülten’e katkımız göreli olarak yeni 
olduğundan- önyargısız ve “genç” bir değerlendirme 
yapacağımız (bkz. Yöntem: çift-kör)  söylenmiş-
ti. Ben de çalışma boyunca insanların ilerlemesini 
izledim, o sayıda “Literatürden” yazısını yazan ve 
benim sonsuzluktan beri profesördür herhalde diye 
düşündüğüm kişinin henüz doktorasını almış genç 
bir farmakolog halini canlandırdım gözümde. Benim 
yolculuklarım da çok keyifliydi. Hatta zaman zaman 
kişilerin birbirlerine Bülten aracılığıyla kızmalarını, 
cevap vermelerini ve son sözü söylemelerini izledim. 
Her şeyden önemlisi de böyle bir projeye katılmış ol-
duğum için onur duydum, hem “Bülten” aracılığıyla 
yaşayacağım hem de onu –ister içinde ister dışında- 
yaşatacağım bilinciyle. 

Bu “bilimsel” yazımızın bir de Future Directions 
bölümü olmalı diye düşünüyorum. Şimdiye kadar-

kilerden daha iyi yazılar yazılır mı bilmiyorum ama 
belki daha hissedilir daha nice bültenler hedefleye-
biliriz. Dum spiro, spero (Latince, nefes alırken umut 
ediyorum).
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TFD Yönetim Kurulu Başkanlarından

Farmakolojinin Tanığı Olduğum Geçmişi

TFD Farmakoloji Bülteni’nin 100. Sayıya erişme-
sinden duyduğum mutluluğu belirtmekten kıvanç 
duyuyor ve bu konuda yıllar boyu emek vermiş arka-
daşları, Dernek Yayın Kurulunu ve Yönetim Kurulunu 
kutluyor, nice yüzyıllara artan başarılarla ulaşmaları-
nı diliyorum.

Genç arkadaşım Bülent Gümüşel’in çizdiği çerçeve 
içinde eski bir Dernek Başkanı olarak Farmakoloji’nin 
Ankara’daki benim asistanlığa girdiğim Ağustos 
1957’den başlayan tanığı olduğum geçmişi hakkında 
gözlemlerimi belirtmek istiyorum. Sözünü ettiğim 
yerlerde farmakolojinin şimdiki durumu benim sö-
zünü ettiğim döneme göre ne kadar gelişmiş bunun 
boyutunu takdir etmeyi o yerlerde şimdi çalışmakta 
olan değerli arkadaşlarıma bırakıyorum.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göreve 
başladığım 1957 yılında o zamanki adıyla Farmako-
loji Kürsüsü Dikimevi Kampusunda Ankara Kalesine 
bakan bir ucunda Psikiyatri Kliniği ve Psikiyatri amfisi 
ve kalan kısmında Cerrahi Klinikleri bulunan bloğun 
arkadaki U şeklindeki ana bloğa doğru çıkıntı yapan 
uzantısı içinde zemin katında bulunuyordu üstünde 
bulunan iki katta genel cerrahi ameliyathaneleri yer-
leşmişti. Cerrahi Kliniklerine gitmek için Farmakoloji-
nin içinden geçmek gerekiyordu. Bu geçit, yerleşme 
yerimizi ikiye bölmüştü.

Kürsü Profesörümüz merhum İzzet Kantemir 
Hoca idi ve o zaman ellili yaşlarında idi. 1930’lar-
da Almanya’da Dahiliye uzmanlık eğitimi almış ve 
dönüşünde Ankara Numune Hastanesi’nde çalışmış ve 
1946’da Ankara Üniversitesi ve Tıp Fakültesi kurulunca 
Fakülteye geçmişti. O zamanlar Farmakoloji ve diğer 
bazı temel tıp birimleri kürsüleri Sağlık Bakanlığının 
misafiri olarak Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü binası 
içinde Sıhhiye’de bulunuyordu. Kürsü Profesörü, 

Hitlerin zulmünden kaçarak 1935’te Sağlık Bakanlığı-
nın Farmakoloji Şubesinde görev almış olan Prof. Dr. 
Paul Pulewka idi. Kürsü 1953-54 ders yılı içinde biz 
farmakoloji derslerini alırken bu ilk yerinde bulunu-
yordu. Demek ki Dikimevi Kampusuna intikal, 1954 
ve 1957 yılları arasında olmuştu. O yıllarda Farma-
kolojiye bağlı bir de Materia Medika bölümü vardı 
ve bu bölümün hocası eczacılık kaynaklı Hocamız 
merhum Prof. Dr. Mustafa Suner ve öğretim görevlisi 
Ecz. Mustafa Erkek Dikimevi Hastanesi’nin Eczanesi 
içinde oturuyorlardı. Merhum Şükrü Kaymakçalan 
Hocamız benim asistanlığa girdiğim yıllarda Sağlık 
Bakanlığı Farmakoloji Şubesindeki görevinden izinli 
olarak haftada iki veya üç saat farmakoloji der-
si vermek üzere Fakülteye gelirdi. 1958 yılında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulunca oraya profesör 
olarak atandı. O zamanlar Farmakoloji Dersleri, yanlış 
hatırlamıyorsam haftada on saati tutuyor ve bunun 
dört saati farmakoloji, 2 saati farmakoloji laboratuar 
dersi (demonstrasyon) ve iki saati Materia Medika 
dersi olarak yapılıyor ve 2 saati kullanılmıyordu.  Bu 
kullanılmayan saatten bana da bir “kürsü dersi” çıktı 
ve Psikiyatri amfisinde 5. sınıf öğrencilerine henüz 
uzman olmamış asistan olarak hocalarımın teşvikiyle 
reçete yazma dersleri vermeye başladım. Eğitime kat-
kım bununla da kalmadı. Şöyle ki öğrencilere haftada 
2 bazen 3 saat laboratuar dersi yaptırmak için yegane 
alanımız, yukarıda değindiğim Cerrahiye giden yolun 
(koridorun ) iki eşit parçaya böldüğü Kürsümüzün iki 
koridoru idi. Dolayısıyla öğrenciyi ikiye bölmek ve eş 
zamanlı iki laboratuar dersi yaptırmak gerekiyordu. 
Bir taraftaki dersi Şükrü Hoca üstlendi, öbür taraftaki 
de benim üzerime kaldı. Hatırladığım öğrencilerimin 
arasında Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Profesö-
rü ve Rektörü olan Tuğrul Pırnar, eşi ve daha sonra 
Sağlık Bakanı Müşteşarı olan Yunus Müftü ile Meral 
arkadaşımızın merhum eşi Hadi Tuncer vardı.

Ben göreve başladığımda asistan olarak sınıf ar-
kadaşım merhum Dr. Sema Gener ve bir yıl sonra Ege 
Üniversitesi’ne geçen Dr. Saime Hanım bulunuyordu. 
Ben asistanlığımın 2. yılına başlarken Dr. Özenç Tim-
lioğlu geldi. Ben girerken iki asistan alacaklardı ve 
diğer kadroya başvuru olmamıştı.

Prof. Dr. S.Oğuz Kayaalp 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
Türk Farmakoloji Derneği Başkanı
(1971-1975; 1977-1978; 1985-1989)



�9

Farmakolojinin Tanığı Olduğum Geçmişi

Görece gelişmiş bir kimya laboratuarımız vardı ve 
laboratuar şefi daha sonra baldızın olan Kimya Yük-
sek Mühendisi Ayten Güvener’di. Farmakoloji labora-
tuarı alt yapımız ise tek kelimeyle ilkeldi. Ankara’da 
Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda hoca olan bir 
elemana yaptırılmış bir zemberekli kimografımız ve 
bir de izole organ banyomuz vardı. Ben uzmanlık ça-
lışmamı “klorpomazinin kan basıncına etkisi” konu-
sunda bir camcıya yaptırdığım iki kollu manometre 
ve isli kağıt takılan kimografımızı kullanmak sure-
tiyle yaptım. Ancak asistanlığımın son yılında Şükrü 
Hocanın birkaç yıl önce listesini yaptığı İngiltere’deki 
Palmer firmasına sipariş edilen çeşitli boyutta, elek-
trikle çalışan birçok kimograf, izole organ banyosu, 
solunum pompaları, mekanik yazdırıcılar ve diğer 
aksesuarlardan oluşan laboratuar malzemesi geldi. 
O zamanın bütçe ölçeğine göre epey para tutan bu 
sipariş Rockefeller Foundation’ın Ankara’daki Tıp 
kuruluşlarına verdiği bir hibeyle mümkün oldu, daha 
sonra ABD’ye mezuniyet sonrası eğitim için giderken 
bu kuruluşun bursunu kullandım. Sanırım benden 
önce Şükrü Hoca da bu bursla ABD’de iki yıl araştırma 
yapmıştı.

Yeterli malzeme gelince laboratuarın repertuarını 
genişletmek için İzzet Hocanın izniyle bir köpek barı-
nağı kurdum, böylece köpekler üzerinde de araştırma 
laboratuar eğitimi yapma yolu açıldı. Köpekleri bir 
odadan ibaret olan deney hayvanı yerimize yerleştir-
mek mümkün değildi. Kampusun kuzeydoğu kısmın-
da, Fizyoloji ve Fizyopatoloji Kürsülerinin yerleştiği 
iki katlı binanın bodrum katındaki bu yerin yakınına 
açık hava barınağı kurdurdum. Bunun için yaklaşık 
2x 2.5 metre bir alanın köşelerine bir insan boyunda 
dört direk diktirdim, yanlarını ve üstünü tel örgüyle 
kapattırdım. Birkaç ay sonra şikayet gelmeye başladı. 
Bu bölge 1. ve 2. Dahiliye Kliniklerinin arkasına dü-
şüyordu ve geceleri köpek uluması hastaları rahatsız 
ediyormuş. Hastane idarecileri anlayış gösterdi ve 
Ankara’da olduğum süre zarfında bu “tesise” do-
kunan olmadı. Daha sonra cerrahlarında kampus-
ta duydukları köpek sesinden ilham aldıklarını ve 
merhum Cerrahi Hocamız Naci Ayral’ın inisiyatifiyle 
kapalı alanda büyük bir köpek barınağı yaptırıldığını 
duydum.

Önemli bir araştırma projemiz, Güneydoğu’da 
o yıllarda patlak veren hepatik porfiri (daha sonra 
porphiria turcica adıyla dünya tıp literatürüne girdi) 
epidemisinin nedenini ortaya koymaya yönelikti. O 
bölgedeki vatandaşlar Devletin tohum olarak kendi-
lerine verdiği pestisidle ilaçlanmış buğdayı yıkamaya 
bile gerek görmeden un yapıp, tarla yerine mutfağa 
aktarıyorlardı.  Diyarbakır Devlet Hastanesi Cildiye 
şefi Dr. Cihat Çam olayı kronik pestisid maruziyeti-
ne bağlıyordu, ama bu amaçla silolarda kullanılan 
birkaç kimyasaldan hangisinin etken olduğu belli 
değildi.  Elimizdeki yegane porfirin detektörümüz 
bayağı ultraviyole lambası idi. Siyak renkte olan ve 
bu lamba belki hala orada durur. Sıçan ve tavşanlara 
yemine katmak suretiyle kronik olarak verdiğimiz 
kimyasallardan bir tanesi, heksaklorobenzen belirgin 
porfinüri yaptı. Daha sonra Diyarbakır Devlet Hasta-
nesinde hastalar üzerinde yaptığımız idrar çalışmala-
rındaki ultraviyole fluoresans manzarası deney hay-
vanlarındakine uyuyordu. Yokluk içinde bu kadarlık 
bir analiz yapabildik. Çalışmalarımızı o yıllarda Türk 
Hijyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisinde yayımladık. Adı 
geçen kimyasal Türkiye’de ve dünyada yasaklandı, 
fakat karaciğerdeki lezyon kronik olduğu için hastalık 
yıllarca, bazılarında ölene kadar sürdü.

1960 yılı Ağustos ayında uzmanlık sınavımı verdim 
ve ertesi ay Michigan Üniversitesi’nde mezuniyet 
sonrası eğitimi almak ve “research associate” olarak 
çalışmak üzere Ann Arbor’a gittim. İznim iki yıldı, 
fakat dönmem gereken aylarda Kürsüde kimse yoktu 
ve ben o zamanki mevzuata göre doçent olmadan 
ders veremezdim. İzzet Hoca 1960 ihtilalinden sonra 
üniversitelerden atılan 147 üyenin arasına girmişti, 
oysa ki 1960 başlarında Dikimevi Kampusunda havuz 
başı gösterilerinin ihtilale zemin hazırlamaya çalışan 
baş figürlerindendi. Daha sonra yerine İzmir’den Şük-
rü Hoca geldi ve kürsü profesörü oldu. Ben sözleşme-
mi yaptığım için onu kesip dönmeme olanak yoktu. 
Müstafi addettiler ve 1963 Eylülünde döndüğüm 
zaman yeniden asistanlık giriş sınavına girdim.

Döndüğümde Kazım Hoca İstanbul Tıp 
Fakültesi’nden Ankara’ya atanmıştı ve Burhan Kıran 
arkadaşımız da asistan olarak yeni göreve başlamış-
tı. Kazım Hoca Ankara Tıp Fakültesi’nde İstanbul Tıp 
Fakültesi’ndeki gelişmiş Tedavi Kliniği ve Farmakoloji 
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Laboratuarında yetişmiş laboratuar aşığı, “kariyerden 
gelme” ilk tam zamanlı farmakoloji hocamızdı. La-
boratuarın gelişmesine büyük katkısı oldu. Kürsünün 
bundan sonraki durumunun en azından bir tanığı, 
Dr. Burhan Kıran, uzun ömürler diliyorum, hayat-
ta olduğu için, biraz da ikimizin Bültendeki anıları 
binişmesin diye burada Ankara Tıp anılarımı kesiyo-
rum. 1967 Aralık ayına kadar uzman asistan ve sonra 
doçent olarak görevime devam ettim.

Aynı zamanda, 1964-65 ders yılında yeni kurulan 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri (daha sonra Ha-
cettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) tıp öğrencileri far-
makoloji derslerine başlarken Şükrü Hocanın teklifiyle 
ek görevli olarak orada görevlendirilmiştim. Bir yan-
dan Tıp Fakültesi derslerini verirken öte yanda asistan 
arkadaşlarım Suna Duru, Aslı Özer ve Gül Ayanoğlu 
(Dülger)’in mezuniyet sonrası eğitimini sürdürüyor-
dum ve ayrılmadan önce doktora tezlerine başlatmış-
tım (ben yokken tezlerini Kazım Hoca tamamlattı). 
1967 yılı sonunda 2 yıl izinle State University of New 
York at Buffalo’da “asistan research professor” olarak 
çalışmaya giderken Hacettepe’ye  kadroya geçtim. O 
zaman ben doçentin eşdeğerinin “assistant profes-
sor” olduğunu sandığım için CV’mi o şekilde bildir-
dim ve 2.5 yıl bir basamak aşağıda çalıştım.

1970 yılı Eylülünde Hacettepe Tıp Fakültesi’ne 
Farmakoloji Bölümüne döndüm. ABD’de daha çok 
elektrofizyolojik tekniklerle çalışmıştım. Yola çıkma-
dan önce Rektör İhsan Doğramacı Hocadan labora-
tuar kurmak için göndereceğim laboratuar donanımı 
listesine destek verme sözünü almıştım. Hocanın 
sayesinde döndüğüm zaman elektrofizyolojik tek-
niklerle çalışmaya müsait bir laboratuarın donanımı 
ve diğer laboratuar aygıt ve malzemeleri gelmişti. 
Hemen montajına başladım. Döndükten sonra ilk 
asistanım olarak Dr. Rüştü Onur ve 4-5 ay sonra Dr. 
Mustafa İlhan, Dr. Cihat Küçükhüseyin ve Dr. Atilla 
Bozkurt bölüme katıldı. Rüştü ortamı o kadar sevdi ki, 
benden geceleri bölümde yatıp daha verimli çalışmak 
için izin istedi, o zaman bekardı ve çeyiz olarak sazını 
da bölüme getirdi. 

Bu arkadaşlarımın mezuniyet-sonrası eğitiminin 
en iyi şekilde olması için elimden geleni yaptım. 
Doktora tezlerini yaptırdım. İlk üçünü eğitimlerini 
pekiştirsinler diye ABD ve Almanya’da tanıdığım 

profesörlerin yanına doktora-sonrası eğitim için iki 
yıl gönderdim. Atilla daha sonra gitti. Birkaç yıl sonra 
Meral de bize katıldı. Meslek yaşamımın bu kısmının 
tanığı çok olduğu için bunu da burada kesiyorum.

ABD’de verimli araştırmalar yapıp, yeni teknikler 
ve kavramlar öğrenip ve laboratuarımı kurup çalışkan 
ve hevesli eski ve yeni asistanlarımla çalışmaya başla-
mışken 1971 Şubatında beklemediğim bir sürpriz oldu. 
O sırada Senato Eczacılık Yüksek Okulunu Eczacılık 
Fakültesi’ne dönüştürdü ve aklımın köşesinden bile 
geçmezken Dekan olarak görevlendirildiğimi öğren-
dim. Asistanlarıma verdiğim hamlenin sekteye uğ-
rayacağını düşünerek üzüldüm demesem yalan olur. 
Ancak bu Fakülte kurulurken meslek dallarında doçent 
ve profesör yetişmesini beklemeden karar verilmişti 
ve ben ilaçla ilgili tek profesördüm. Tıp Fakültesinden 
görevlendirilen diğer profesör arkadaşlarım başka 
dallardandı.  Kurulmuş ve başarılı şekilde eğitimini 
sürdüren bir kuruluşu, onun öğretim elemanlarını ve 
öğrencilerini desteklemem hem kişisel ilkelerim gereği 
farz olmuştu hem de benim için büyük onurdu. Bir de 
eşim Türkan Kayaalp (Güvener) İstanbul Eczacılık’ın 
1954 mezunu olduğu için eczacıların “eniştesi “ idim. 
1978 Temmuz ayına kadar bu görevi kampuslardaki 
anarşi ortamında, sağ-sol çatışmaları, boykotlar, 
kampus dışından baskınlar ve  kısmen de silah sesleri 
arasında yaklaşık 8 yıl sürdürdüm. Dekanlığın ağır 
yükü altında Anabilim Dalımızdaki, “baba ocağında-
ki”,  eğitim ve araştırma etkinliklerimi yavaşlatmamak 
için azami özeni gösterdim.

Fakültedeki çalışmalarımın da pek çok tanığı var-
dır, onlar da anılarını yazdıklarında buna değinirler 
diye ümit ediyorum ve orada yaptıklarıma,  konumuz 
farmakoloji bağlamında olduğu için,  ben kısa da 
olsa değinmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim ki Ecza-
cılık Fakültesi ders programı içinde Eczacılık son sınıf 
öğrencilerine Türkiye’de ilk kez “Farmakokinetik” 
dersini verdim.  Eczacı kökenli bir doktoralı asista-
nımı bu alanda ve  biyofarmasötik alanında yetişsin 
ve ileride dersleri üstlensin diye, mezuniyet sonrası 
eğitimi için  SUNY at Buffalo Eczacılık Fakültesi’nde 
bu disiplinlerin öncüsü olan bir tanıdık profesörün 
yanına gönderdim. 

Baki kalan bu kubbede, eğer kaldıysa, bir hoş 
seda imiş…
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“(For Ottomans) Knowledge was something to be 
acquired, stored, if necessary bought, rather than 
grown or developed.”  Bernard Lewis, ‘What Went 

Wrong’ ,  p.39, Harper, New York, 2002.

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni (Bülten) 100. 
Sayısına ulaşıyor. Ne mutlu bizlere. Tabii hem fiziksel 
ve hem de içerik olarak Bülten çok gelişti. Bunların 
sağlanmasında birçok kimsenin emeği var. Kendile-
rine teşekkür borçluyuz. Tebriklerimi, teşekkürlerimi  
kabul buyururlarsa, sevinirim. 

Bu yıl farmakolojinin bir mensubu olarak geçirdi-
ğim 47. Yıl. Bülten’den daha uzun bir zamandır bu 
camianın içindeyim. Ancak Bülten rahat, biliyor ki, 
beni geçecek. Ama benim asıl söylemek istediklerim 
farmakoloji ile ilgili.

Farmakolojiye Ankara’da başladım. Departmanda 
bilimsel düşünüş, problemlere bilimsel bakış önem-
liydi. Tabii ufak tefek çekemezlikler, az gelişmişlikler 
yok muydu? Elbette vardı. Ama bunlar esas görüşü 
değiştiremiyordu. Anlayabilen herkes farkında idi 
ki, biz orada bilimsel kıymetimizle bir anlam ifade 
ediyorduk. Tarihe ancak bu yolla yerleşebilirdik, ve 
bunu gelecek nesillere intikal ettirebilirdik. Yoksa; 
huylarımız, hasletlerimiz, hızla solan bir narin çiçek 
gibi hafızalardan sür’atle kaybolacaktır.  Bütün mes-
lek hayatımda bu ilkeden ayrılmadım.

Başlangıçta İngiliz farmakolojisi (klasik farma-
koloji) üstümüzde etkili oldu. Problemleri dokular, 
organlar üzerinden, biraz matematikle değerlendir-
mek bizi büyülüyordu. Sisteme, metodolojiye yeteri 
kadar hakim olabilirseniz ve tabii bunların üzerinden 
geliştirebileceğiniz bir hayal gücünüz varsa; sade, 
basit ve çok güzel çözümler üretebiliyordunuz. 

Daha sonra Amerikan farmakolojisinden, olayların 
çözümünde kimyasal yollara, metodlara başvurma-
nın, daha ileri çözümler üretebileceğini öğrendik. 
Esasen 1950’lerden bugünlere ‘Nobel Tıp veya Fizyo-
loji’ ödüllerini alanlara bakarsanız, ki epey sayıda 

farmakolog vardır bu listede, bir tek Dr Vane(1) vardır 
klasik farmakolog sayılabilecek. Diğerlerinin metod-
larında kimyasal yöntemler önemli bir yer tutar. Bir 
de yayın sayısının önemli olduğunu öğrendik ki, bu 
başlangıçta faydalı iken, sonraları yetersiz kaldı. Ama 
bu görüş, bütün tıp camiasını istila etti.

Daha sonra tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner-
lik fakülteleri çoğaldı. Yani farmakoloji departman-
ları, bu departmanlarda çalışanların sayıları arttı. 
Bugün bayağı büyük bir kitle var bu alanda. Peki bu 
bilimsel ve önemli bir ilerleme sağladı mı?  Hiç olma-
dı diyemem. Ama bence çok eksik. Eksik olan nedir? 
Bunu kısaca arz etmeğe çalışacağım.

Önce üniversiteler, üniversite olamadılar tam. Bu-
nunla neyi kastettiğimi birkaç örnekle çok kısa izaha 
çalışacağım. Kısaca arz edeceğim detaylara geçme-
den önce, ‘Üniversite Nedir?’ sorusuna biraz daha 
etraflı değinen bir makaleyi(2) okumanızı öneririm.

Üniversiteler, her şeyden önce, hakikatin arandığı 
yerlerdir. Herhangi bir fayda aranmadan hakikatin 
arandığı yerlerdir. Böyle üniversiteleri olmayan, bunu 
kavrayamamış ülkelerin , kuracakları teknoloji ensti-
tüleri, teknoloji parkları, mükemmeliyet merkezleri, 
yeterli  ilerlemeyi sağlayamazlar. Ufak tefek teknolo-
jik mühendislik gelişmelerini başarabilirler.

Üniversiteler bilgi üretirler ve toplum ne kadar 
üniversitelerin ne işe yaradığını anlar ve bu yönde 
desteklerse o kadar güçlü olurlar. Bilginin hemen ne 
işe yaradığı sorgusu yapılmamalıdır.  Kaba bir örnek 
verirsek, Toricelli(3) hava basıncını 1608’de gösterdi. O 
günlerde bu bilgi neye yarıyordu? Hiçbir şeye. Ama 
Rönesans bunun önemli olduğu kabul ettirmişti o 
günler. Toplumun ve bürokratik ve siyasal kadrola-
rın, üniversitenin bu işlevini kavraması olayın kırılma 
noktasıdır. Başkan Reagan, Teksas’ta bir üniversitede 
‘Soğuk Füzyon’un başarı ile yaratılabildiğini öğrenin-
ce(4) ; bunun açıklanmasını kimseye bırakmadı (Son-
radan deney tekrarlanamadı ve halen ‘Soğuk Füzyon’ 
üzerinde çalışılan bir konu.). Teksas’a gitti ve olayın 
faili 2 bilim adamı ile beraber bunu basına açıkladı. 
Aynı şekilde Başkan Clinton ‘Genom Projesi’nin başarı 
ile sonlandığını öğrenince(5), 2 ayrı grubun proje 
liderlerinin birini bir yanına, diğerini öbür yanına 
aldı ve Dünya’nın karşısına öyle çıkarak bu başarıyı 
açıkladı.Yanlarına başka kimseyi (üniversite rektö-
rü, NIH direktörü, vb) almadılar. Kişilerin başarısını 
sulandırmadılar.

Prof. Dr. Burhan K. Kıran  
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
Türk Farmakoloji Derneği Başkanı (1995-1997)
[burhan.kiran@gmail.com]
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Üniversitelere akademik personel alınması yarış-
la(6) olur. Bundan doğal ne olabilir? Herkes en iyisini 
almak için uğraşacaktır. Bunun için ciddi zahmetlere 
katlanacak, pozisyonu cazip kılmak için araştırma 
olanaklarını zenginleştirecek, araştırmaya nasıl daha 
fazla zaman verebileceğinden, diğer üniversitelerdeki 
meslektaşları ile daha kolay ve sık temas edebilmesi 
için sağlanan kolaylıklar ve olanaklardan bahsedi-
lecektir. Bir kimsenin bir departmana girip, oradan 
emekli olması, ya kişinin çok çok çok yetenekli, zeki 
olması ile olasıdır veya o kimse  ve o üniversite pek 
seçici değildir demektir.

Üniversiteler kapalı, izole yerler değildir. Her 
departmanın her hafta dışarıdan davetli bir konuş-
macısı vardır. Her öğretim üyesi senede 8-10 defa 
ufak, büyük bilimsel ortamlarda meslektaşları ile 
temas olanağına sahiptir. Kimse “ben yaptım oldu” 
havasına giremez. Liderlik pozisyonu elde etmek için 
teoriler geliştirmek, bunu takdim etmek beklenen bir 
davranıştır. Ancak öğrenilir ki, teoriler az çok tutarlı 
olmalıdır. Yoksa o kişi hakkında “tutarsız, mes’eleleri 
yeterince kavrayacak zeka ve bilgiye sahip değil.” 
Kanaati yaygınlaşır. Hiçbir şey söylemeyen gittikçe 
itibar kaybeder. Tutarlı çıkışları olan gittikçe öne 
çıkar. Eleştiriden çekinenler, hiddetlenenlere, ancak 
Nobel almışsa filan tahammül edilir. Nobel hamilleri 
veya diğer önde gidenler,  bir takdimde bulunuyor-
larsa, gençler sorularıyla hücuma geçerler. Önemli bir 
soru soran, eleştiride bulunan gencin itibarı yükselir.

Üniversitelerin en kıymetli elemanları, bilgi üre-
tenler, özellikle de uluslar arası ortamda takdir edilen 
bilgi üretenlerdir. Üniversiteler çok iyi bilirler ki iste-
dikleri öğretim üyesi, ömründe 5000 pnömonli kim-
seyi çok çok mükemmel iyi edenler değil, penisilin’i 
bularak milyonlarca pnömoniliyi tedavi edenlerdir. 
Bu konuda kıyas bile edilmez o 2 kişi. Nobel tıp ödül-
lerini alanlara bakınız. Ama 5000 pnömoniliyi çok çok 
iyi edenleri de muhafaza etmeğe çalışırlar. Her işte 
yüksek kalitede olan kimseyi çalıştırmak isterler.

Nihayet üniversiteler, akademik çalışanlarında 
kabul edilebilecek bir çalışma ahlakına sahip olmasını 
beklerler. Onun için çalışma saatleri pek önem taşı-
maz. Zira akademik personelin çalışma saatleri yoktur. 
Gece de çalışırlar, tatilde de çalışırlar. Zira onlar 
yaptıklarının ne sonuç vereceğin merak etmektedir-
ler. Çalışmadıkları zaman bile projelerinin bulgularını 
zihinlerinden geçirirler, yeni yollar bulurlar(7), “Bu 
kadar yeter. Bununla iyi bir makale olur.” Demezler. O 

zamana kadar bilinmeyen bir yolu açmağa çalışırlar. 
Yani “orta”ya ve hatta “iyi”ye razı değildirler. Tabii 
ki, çalışma ahlakında güvenilir olmamak, iki yüzlü-
lük, harama el uzatmak gibi şeyler, bulunulan mevkii 
uzun süre muhafaza etmeğe engel olur. Üniversiteler, 
akademik personelin ahbaplarını, düşünce taraftarla-
rını, inanış yandaşlarını kayırmasına göz yumamazlar. 
Zira bu; baştan boş kadrolar, üniversitenin amaçlarına 
uymayan kişiler yaratılmasına olanak yaratır. İstenen 
samimi olarak ehliyet ve liyakatten yana olmaktır. 
Üniversitede esas istenen şekli unsurların yerine 
getirmekle yetinmek değildir. Yaratıcı bir zeka ve onu 
takip edebilecek bir yaratılışa sahip olmaktır. Bunu 
sağlayamayan bir ülkenin ekonomisi de, hukuku da, 
toplumsal yapısı da çok iyi olamaz.

Bütün bu yukarıda saydıklarımı göz önüne alırsak, 
Türkiye’de farmakoloji nerededir? Bence farmako-
loji 1960’lar, 1970’ler içinde hızla yükselmiştir ve bu 
Ankara’da olmuştur. Farmakoloji Türkiye’deki bütün 
tıp dalları içinde 1980 başlarında yapılan bir çalışma-
da en başarılı dal olmuştur. Sonra, yukarda saydığım 
ve bir üniversitede olması gereken hasletlerin hiçbiri 
olmadığından, yavaş yavaş çevreye uyum sağlamış-
tır. Yayın sayısı yukarıda sayılanlarla beraber oldu-
ğunda bir anlam ifade eder.
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Anabilim Dalımızın öğretim üyeleriyle bir araya ge-
lerek zaman zaman yaptığımız sohbetlerde bazen geç-
mişteki günleri anarız. Odalarımızın ve departmanımızın 
duvarları dile gelseydi veya yaşadıklarımızı günlük 
şeklinde kaydedebilseydik, geriye dönüp unuttukları-
mızı hatırlamak, bazen acı da olsa, hoş olabilirdi, aynı 
zamanda bizden sonra gelecek nesiller için, geçmişte 
neler yapılmış, hangi şartlarda çalışılmış, o zamanki 
durum neymiş, bunlara ait belgeler bırakılabilirdi. Geç-
mişte kalan anılardan akıllarda kalmış bazılarını, özetle-
yerek, Farmakoloji ailesi ile paylaşmamı sağlayan böyle 
bir ortamı hazırladıkları için Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kuruluna ve Bülten Yayın Kuruluna teşekkürle-
rimi sunuyorum. Bültenin 100. Sayısını takdirle karşılıyor 
ve bugüne kadar bu konuda emeklerini esirgemeyen 
herkesi kutluyorum. Daha nice 100. Sayılar diliyorum.

Farmakolojiye 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde, o zamanki adıyla Farmakoloji ve Toksiko-
loji Enstitüsü’nde başladım. O yıllarda bu kadar fazla 
sayıda üniversite, farmakoloji departmanı ve öğretim 
üyesi yoktu. Bölümde tek öğretim üyesi olarak, değerli 
hocamız Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp bulunuyordu. Diğer 
arkadaşlar doktoralarını almışlardı, bir tanesi de yurt 
dışındaydı. Bölümdeki bazı arkadaşlar Eczacılık Fa-
kültesi kadrosunda çalışıyorlardı. Hacettepe’de tek bir 
Farmakoloji bölümü vardı. Hem Tıp, hem Diş Hekimliği  
ve hem de Eczacılık Fakülteleri öğrencilerine Farmako-
loji dersleri bizim bölümümüz tarafından veriliyordu. 
Eczacılık Fakültesi öğrencilerine 80’li yıllara kadar ayrıca 
“Müstahzar Bilgisi” dersini verdik. Eczacı olarak çalış-
ma hayatına atılan öğrencilerimizin birçoğu, çalışma 
hayatlarında bu dersten çok yararlandıklarını ifade 
etmişlerdir. Bölümümüz, ayrıca Hemşire Kolejindeki, 
Yüksek Hemşirelik Okulu ve Anestezi Teknisyenliği Yük-
sek Okulundaki eğitime, Farmakoloji derslerini vere-
rek, o yıllarda az sayıdaki öğretim üyeleri zamanında 
bile,  katkıda bulunmuştur. Yüklü eğitim programı ve 
az sayıda eleman nedeniyle yeterlik sınavından sonra, 
doktoramı henüz tamamlamadan öğretim görevlisi 
olarak atanarak, ders vermeye başladım. Bir taraftan 
da laboratuvarlardaki araştırma faaliyetlerimizi yürü-
tüyorduk. Bölümdeki her arkadaş gibi hayvan deney-
lerine isli kağıt takılan kimografla başladım. Bir süre 

sonra deneylerimde poligraf kullanarak çalışmalarıma 
devam ettim. İlerleyen teknoloji sayesinde, günümüzde 
genç araştırma görevlilerimiz kimografı tanımıyorlar, 
çalışmalarına poligraf, hatta direkt olarak bilgisayarlı 
sistemler kullanarak başlıyorlar. İlerleyen teknolojiden 
söz etmişken, doktora ve doçentlik tezlerimizi (o zaman-
lar doçentlik aşaması için, doçentlik tezi gerekli olan 
basamaklardandı) hazırlarken zamanımıza kıyasla daha 
fazla emek harcadığımızı belirtmeden geçemeyeceğim. 
Bir kere ilgili literatürlere erişmek bazen bir sorun olu-
yordu. Current content’leri tarayarak konumuzla ilgili 
bulduğumuz makalelerin reprint’lerini ilgili yazarlardan 
istediğimizde elimize geçmeleri günler alıyordu. Bugün 
ise internet sayesinde istenen her türlü bilimsel yayına 
ulaşılabilmektedir. İstatistiksel değerlendirmeler bugün 
varolan bilgisayar yazılımları ile çok daha kolay ve kısa 
zamanda yapılabiliyor. Tezlerin yazılması ve matbaalar-
da basılması sırasında karşılaşılan zorluklar da bugüne 
oranla daha fazla çaba harcanmasını gerektiriyordu. 
Bir diğer nokta, çoktan seçmeli sınav şekline ve sonuç-
ları optik okuyucu ile değerlendirmeye geçilmeden 
önce, 1980’li yıllarda soru-cevap şeklindeki anlatımlı 
sınav kağıtlarını (9 komite, final ve bütünleme) tek 
tek okumak çok zaman alıyordu. Günümüze göre daha 
avantajlı olduğumuz taraf araştırmalarımızda büyük 
hayvanları (kedi, köpek, tavşan) kullanabilme imkanı-
mızın olmasıydı. Belli bir türe yönelik araştırma tasarımı 
yapmak zorunda kalmıyorduk. Fakat o zamanki hayvan 
laboratuvarından istediğimiz özelliklere sahip olanlarını 
sağlamamız her zaman mümkün olmuyordu. 1980’li yıl-
ların sonuna kadar büyük ve küçük deney hayvanlarını 
kullanarak talebe pratiklerini bile sınıflarda yapıyorduk. 
Bu talebe pratikleri ders verdiğimiz Tıp ve Eczacılık Fa-
külteleri için ayrı ayrı ve yoğun bir şekilde yapılıyordu. 
Günümüzde ise deneylerle ilgili çok güzel simülasyonla-
rı kullanarak aynı amaca ulaşabilmekteyiz. Bugün artık 
bilim dünyasında “knock-out” ve “transgenic” hayvan-
larla deneyler yapılmaktadır. Bu tip araştırmalar (yurt 
dışına giderek orada gerçekleştirilenler hariç) henüz 
bizde yapılmamaktadır, ama bazı yeni metodolojilerin 
(moleküler çalışmalar gibi) ülkemizde de uygulandığını 
görmekteyiz. Ayrıca günümüzde araştırma konularının 
çok çeşitlendiğini gözlemlemekteyiz. 

1980’li yılların başlarına kadar seminer saatleri 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümü ile 
beraber ve sırayla yapılırdı. Perşembe günleri radyodaki 
sabah haberlerinden sonra, o günkü bilimsel aktiviteler 
arasında, farmakoloji seminer konusu ve yeri, semineri 
anlatacak olan kişinin adı ile birlikte verilirdi. 1990’lı 
yıllara kadar da H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana-
bilim dalı ile ortak seminerler yürütüldü. Anabilim dal-
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larındaki eleman sayısı artınca her bölüm kendi içinde 
seminerlerini yapar oldu. Halen Eczacılık Fakültesi asis-
tanları seminerlerimize katılmaktadırlar. Günümüzde, 
daha büyük topluluklar halinde, birkaç anabilim dalı 
elemanlarının katıldığı toplantılar düzenlenmektedir. 
Örneğin, Doğu Akdeniz Farmakoloji Topluluğu  toplantı-
larının V.si 2008-2009 yılı içinde Mart, Nisan, Mayıs ay-
larında olmak üzere gerçekleştirilmiş olup, davet edilen 
konuşmacılar tarafından seminerler  verilmiştir. İstanbul 
Farmakoloji Topluluğu tarafından belirli zamanlarda 
yapılmış olan toplantıları  ve bu toplantılarda anlatılan 
güncel konuları da burada belirtmek gerekir.

1970’li yıllarda farmakoloji ailesi bu günkü kadar 
büyük değildi. Türk Farmakoloji Derneği’nin olağan ge-
nel kurul toplantılarında gerekli çoğunluğun sağlanma-
sı zaman zaman zor olabiliyordu. Günümüzde ise artık 
bu toplantılar büyük amfilerde yapılmaktadır. Dernek 
faaliyetleri de büyümeyle orantılı bir şekilde artış 
gösterdi. Derneğin Yönetiminde olduğumuz yıllardan 
1998’de, Münih’te yapılmış olan IUPHAR (International 
Union of Pharmacology) kongresinde, 2006 yılındaki 
toplantının İstanbul’da yapılması için aday olmuştuk. 
Aday olan 6 ülke arasından o sene 3. kez adaylığını koy-
muş olan Çin seçildi. Pekin’de 2006’da yapılan IUPHAR 
kongresinde ise, şimdiki Dernek Yönetim Kurulumuz, 
2012 yılında yapılacak olan Avrupa Farmakoloji Kong-
resi için Türkiye adına  aday oldu. Aday olan 5 ülkeden 
biri olan İspanya az bir oy farkı ile kazandı. Pekin’de 
yapılan kongrede Türkiye’den katılan farmakologların 
sayısının fazla olması dikkat çekti. Öyle ki, o zaman 
IUPHAR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Van-
houtte Türkiye’den katılımın fazla olduğunu bir konuş-
masında dile getirdi. O kongredeki bitkisel ilaçlarla ilgili 
poster yarışmasında 3.’lük ödülünü Türkiye’den katılan 
araştırmacılar aldı. 1980’li yıllarda ben Amerika’dayken, 
Minnesota Rochester’da Prof. Paul M. Vanhoutte ile bir-
likte çalışmıştım. Dernek Yönetiminde olduğumuz daha 
sonraki yıllarda Ulusal Farmakoloji Kongresine davet 
ettiğimiz Prof. Vanhoutte Türkiye’ye gelerek açılış ko-
nuşmasını yapmıştı. Gene o yıllarda IUPHAR’ın Çin gibi 
gelişmekte olan ülkelerde  uyguladıkları bir programın 
Türkiye’de uygulanmasını Prof. Vanhoutte sağladı. Bu 
program gereğince Türk Farmakoloji Derneği Yönetim 
Kurulunun, kongrede sunacakları bildirileri dikkate ala-
rak seçtiği  Farmakoloji asistanı olan 9 kişinin, seyahat, 
otel ve kayıt masrafları IUPHAR tarafından karşılanarak, 
2002 yılında San Francisco’da yapılan IUPHAR Kongre-
sine katılımları sağlandı. Kuşaklararası Eğitim Programı 
çerçevesinde Ilgaz’da gerçekleştirdiğimiz toplantıya da 
gelen Prof. Vanhoutte, kongreye gitmek üzere seçilen-
lerin belgelerini dağıtırken bizlerle birlikte oldu. Bizden 

sonra da, Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu 

araştırma görevlilerinin kongrelere katılımlarını kolay-

laştırmak ve artırmak için burslar sağlamaya devam 

etti. Hollanda Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu üye-

lerinden Prof. Nijkamp’la yaptığımız görüşmeler sonu-

cunda, 2003 yılında XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 

Türk ve Hollanda Farmakoloji Dernekleri Ortak Toplantısı 

olarak Antalya’da yapıldı. Hollanda’dan katılım oldukça 

fazlaydı, ayrıca Balkan ülkelerinden de, az sayıda da 

olsa, katılanlar oldu. Manchester’da 2008 yılında yapı-

lan Avrupa Farmakoloji Kongresine , Çin’deki kongrede 

olduğu gibi, ülkemizden çok fazla sayıda farmakolog 

sözlü ve poster bildirileri ile katıldılar. İlerideki yıllarda, 

Dünya veya Avrupa Kongrelerine aktif olarak katılımın 

daha da artacağına ve bu kongrelerden birinin veya 

daha fazlasının ülkemizde yapılmasının sağlanacağına 

inanıyorum.

IUPHAR ve Avrupa Farmakoloji kongrelerinde yapı-

lan Genel Kurul Toplantılarına her Ulusal Farmakoloji 

Derneğini temsil etmek üzere, Dernek Yönetiminden, 

derneğin üye sayısına  göre 1 veya daha fazla sayıda kişi 

katılmaktadır. 2002 yılındaki IUPHAR kongresine, dernek 

üye sayımız 500’ü aştığı için 2 temsilci ile katılmıştık. 

Gelecekte daha fazla sayıda temsilci ile genel kurullarda 

yerimizi almamızı diliyorum. 

Farmakoloji ailesinin büyümesine paralel olarak, 

daha çok kişinin Dernek faaliyetlerine katılabilmesi 

ve yapılan aktivitelerin artırılması amacıyla, Dernek 

Yönetiminde olduğumuz 1997-2003 yılları arasında 

önce Klinik Farmakoloji ve daha sonra Klinik Toksikoloji 

Çalışma Gruplarının kurulmasına önayak olduk. Çalışma 

grupları birçok yararlı eğitim toplantıları düzenlediler. 

2003 yılında Türk ve Hollanda Farmakoloji Dernekleri 

Ortak Toplantısı olarak Antalya’da yapılan kongrede 

1.Klinik Farmakoloji Sempozyumu da gerçekleştirildi. 

Daha sonraki yıllarda yapılan kongrelerde de Klinik Far-

makoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumlarının yapıl-

masına devam edildi. Gelecek yıllarda daha fazla sayıda 

meslektaşımızın bu gruplarda görev alarak aktivitelere 

katılacağını ümit ediyorum.

“Kantite, kalite ile birlikte artmalıdır” görüşüne pa-

ralel olacak şekilde, ülkemizde Farmakoloji’nin gelecek 

yıllarda daha fazla gelişerek daha yüksek düzeylere 

erişmesi dileğiyle.
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Türk Farmakoloji Derneği 
Bülteninin �00. sayısı üzerine……

Okumakta olduğunuz 100. sayısı nedeniyle 

sorumlu yazı işleri müdürü olarak değerli çalışma 

arkadaşım Sn. Prof. Dr. Bülent Gümüşel, bültenle ilgili 

bir yazı istedi. Bu beni çok eski günlere götürdü ve 

heyecanlandırdı. 1989 yılının son günlerinde yaklaşık 

1 yıl çalıştığım Milano’dan Türkiye’ye döndüm. 

Saygıyla, rahmetle andığım Hocam Sn. Prof. Dr. R. 

Kazım Türker’in getirdiği teklifle yönetim kurulu 

üyeliğine aday oldum ve seçildim. 1989 Aralık ayında 

oluşan yönetim kurulunun 6 Ocak 1990 tarihinde 

yaptığı 1 no’lu toplantısında tarafımdan getirilen 

öneriyle “Dernek adına bir bülten çıkarılmasına ve 

adının Türk Farmakoloji Bülteni olmasına” karar 

verildi. Bu karardan sonra bültenin ilk sayısı “Mayıs 

1990” tarihinde çıktı. İlk bülten toplam 8 sayfa 

olarak çıktı. Künyesinde sahibi olarak Prof. Dr. Kazım 

Türker, sorumlu yayın müdürü olarak Prof. Dr. İlker 

Kanzık, yayın kurulu olarak Prof. Dr. Meral Tuncer, 

Prof. Dr. Sevim Ercan, Prof. Dr. Melih Altan, Doç. Dr. 

Mehmet Melli ve Dr. Eyüp Sabri Akarsu, teknik kurul 

olarak Dr. Mehmet Uğur, Uzm. Ecz. Tanju Özçelikay, 

Dr. Ersin Yarış, Dr. Sami Eren ve Ecz. Bahar Tunçtan 

yer aldı. Kural olarak dernek başkanları bültenin 

sahibi, dernek genel sekreterleri de sorumlu yazı 

işleri müdürü olarak işlev gördü. Yayın kurulu 

üyeleri genelde her yönetim kurulunun teşkilinden 

sonra tekrar oluşturuldu . Doğal olarak uzun dönem 

yayın kurulunda görev alan arkadaşlarımız oldu. 

Kuruluşundan günümüze kadar yayın kurulunda 

görev yapan tek isim ise Sn. Prof. Dr. Nurettin 

Abacıoğlu oldu. Kendisini “ömür biter, bülten yayın 

kurulu üyeliği bitmez”  sözünü yaşama geçirdiği için 

kutlarım. İşin şakası bir yana Sn.Abacıoğlu’nun bu 

istikrarlı gayreti ve bültene sürekli katkısı takdire 

şayandır. Teknik kurul ise Ocak 1995’e kadar işlev 

gördü ve bu tarihten sonra bu yapılanma kalktı. 

Bülten Nisan 2002’de yayınlanan 72. sayısından 

itibaren 3 ayda bir yayınlanmaya başladı ve halen de 

her yılın ocak, nisan, temmuz ve ekim ayları olmak 

üzere 3 ayda bir yayınlanmaktadır. 

Bülten ilk çıktığında Eyüp’ün yazısında da 

bahsettiği üzere, Bilkent’de YÖK binasının altında 

ve YÖK bünyesinde çalıştığı için aramızda YÖK 

matbaası olarak isimlendirdiğimiz matbaada 

bastırmaya başladık. Bunun da gerekçesi daha önce 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye 

işletmesinde görev yapan Seyfi Seymenoğlu ‘nun 

o an görev yaptığı bu matbaada oldukça ucuz bir 

fiyata, neredeyse kağıt parasına, bülteni bastırma 

şansını sağlamasıydı. Bu nedenle bu olanakları bize 

sağlayan başta Seyfi Seymenoğlu olmak üzere o 

zamanki müdür Musa Bey’e ve zor koşullarda büyük 

özveriyle bültenin baskıya hazırlanmasını sağlayan 

çalışanlar Davut ve Erdoğan’a çok teşekkür ederim. 

Zor koşullarda bültenin düzenli yayınlanmasında 

camia dışında bu isimlerin çok büyük katkıları 

oldu. Eyüp’ün yazısında da belirttiği üzere, bazen 

birimiz bazen birlikte YÖK matbaasına bülteni 

bastırmak için götürdüğümüz günler, bizler için 

özel günlerdi. Matbaada işimizi bitirdikten sonra 

soluğu YÖK kütüphanesinde alır ve elimizdeki 

kabarık listeden makaleleri aramaya koyulurduk. 

Genç arkadaşlarımızın “ne derdiniz vardı, niye 

e-kütüphanelerden faydalanmıyordunuz?” 

diyen seslerini duyar gibiyim ama o tarihlerde 

bilgisayarlardan makalelere ulaşmak olası değildi. 

Prof. Dr. Mehmet Melli  
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
(2003 - ......)
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Türk Farmakoloji Derneği Bülteninin �00. sayısı üzerine……

Bültenin kuruluşuyla ve gelişmesiyle ilgili bu 

kısa tarihçeden sonra sizlerle bültenin çıkış amacı ve 

camiaya sağladığı faydalarla ilgili bir değerlendirme 

yapmak istiyorum. Başlangıç cümlelerinde de 

belirttiğim üzere, yönetim kuruluna bülten kurulması 

konusundaki öneriyi  getirdim ve oybirliğiyle kabul 

edilerek yaşama geçti. Bültenin sağlayacağı en büyük 

faydanın,   camiada “aidiyet” duygusunu geliştirmek 

olacağını düşünüyordum. O zamanlar, doğal olarak, 

derneğe ait bir web sitesi yoktu. Üyelerle e-posta 

aracılığıyla haberleşme olanağı yoktu. 

Dernek üyeleri 2 yılda bir yapılan kongrelerde ve 

Ankara’dan dahi çok sınırlı katılımın olduğu genel 

kurullarda bir araya gelebiliyordu. Zaman zaman 

yapılan sempozyumlar farmakologların bir araya 

gelmesi için bir başka fırsattı. Bu ortamda insanların 

iki ayda bir ellerine geçen bültenin, içeriğinden 

bağımsız olarak derneğe karşı aidiyet duygusu 

yaratacağını öngörmek, uzak bir öngörü değildi. 

Ayrıca bülten başından beri üyeleri arasında iletişimi 

sağlayan, farmakolojiyle ilgili her türlü tartışmanın 

yapılabileceği bir “serbest kürsü” olma amacını 

güdüyordu. Buna karşın başlangıç yıllarında zaman 

zaman bültende yayınlanan bir duyuruyla ilgili 

üyelerimizin sorduğu sorular, bültenin, ayrıntılı 

okumayı bırakın, hızlı bir şekilde dahi gözden 

geçirilmediği izlenimi yarattı ve çıkarılmasına emek 

verenleri bir hayli üzdü. Bir başka sıkıntı da, bültenin 

üyeleri için bir “serbest kürsü” olarak düşünülmesine 

rağmen, üyelerden gelen katkının minimal olması 

nedeniyle yayın kurulunun işlevi zaman zaman “yazı 

yazma” kuruluna dönüşmesiydi. Başlangıçta yaşanan 

bu sıkıntılara karşın, güncel durum nedir? Adres 

değişikliği sonucu veya başka nedenle bülten eline 

ulaşmayan üyelerimiz bizleri arayıp haber veriyorlar. 

Bülten çoktan 8 sayfalık formatını bıraktı. 32 sayfa 

çıkmasına rağmen bazı yazılar için yer bulmak 

mümkün olmuyor. Yazı kurulundaki arkadaşlar “bu 

sayıda ne basalım” stresini değil, “bu sayıya hangi 

yazıyı koymayıp, gelecek sayıya bırakabiliriz” stresini 

yaşıyorlar. Tüm bunlar son derece olumlu gelişmeler 

ve farmakologlarla derneğin kaynaşmasının net 

göstergelerinden birisi. 

Yeri gelmişken vurgulanması gereken bir 

nokta da, bültende insanların kişilik haklarına dil 

uzatılmadığı sürece, kişilere veya dernek yönetimine 

yönelik her türlü yazının yayınlanabilmesi. Bu konuda 

gerek yönetimlerin ve gerekse yayın kurullarının son 

derece ilkeli davrandığını söyleyebilirim. 

Bülten yaklaşık 19 yıldır yayında. Bugüne 

kadar bazı sayıları geç çıkmış olsa da, hiç sayı 

atladığını zannetmiyorum. Bültenin ilk yıllarında 

yönetim kurulu bültenin artık yayınlanmaması 

konusunda bir karar almış olsa, buna pek tepki 

geleceğini, “bülteni niye çıkarmıyorsunuz?” diye 

bir serzenişte bulunacağını düşünmüyordum. Bu 

nedenle de, açıkcası, üzülüyordum. Günümüzde 

ise yönetim kurulu bültenin çıkmaması konusunda 

bir karar alsa, çok ciddi tepkiyle karşılacağını 

rahatlıkla öngörebiliyorum. Bülten sadece yönetim 

kurulu ve yayın kurulunun katkılarıyla değil, tüm 

farmakologların katkılarıyla yayınlanmaya devam 

edecektir. Bültenin bugünlere gelmesinde katkısı 

olan herkese şahsım ve yönetim kurulu adına en içten 

duygularımla teşekkür eder, hepinize saygılarımı 

sunarım. 

Son söz: “Farmakologlar elbet bir gün toprak 

olacaktır fakat bülten ilelebet yayınlanmaya 

devam edecektir”!!!
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�00 Sayıdan Seçmeler
Yıl : �994
Sayı : 2� / �
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Doçent Olmak Ya Da Olmamak
Yıl : �999
Sayı : �4 / 3
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Doçent Olmak Ya Da Olmamak
Yıl : 2002
Sayı : �4 / ��



30

Doçent Olmak Ya Da Olmamak
Yıl : 200�
Sayı : 9� / �9
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Doçent Olmak Ya Da Olmamak
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TFD 40. yıl plaketleri üyelerimize verildi
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun 6. Şubat. 2006 tarihli toplantısında Farmakoloji 

Bilimine 40 yılı aşkın süredir hizmet veren veya Türk Farmakoloji Derneği’ne 40 yıldır üye olan emekli 
olmuş veya halen çalışan hayattaki Farmakolog meslektaşlarımıza “plaket” verilmesine karar vermiştir. 
2009 yılında plaket alan üyelerimizi kutlarız.

Toplantı yeri:
4-6 Mart 2009 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Öğrenci Eğitim, Spor, Uygulama ve Rehabilitas-

yon Merkezi (ÖRSEM), Ilgaz-Kastamonu’da düzenlenen “Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel 
Etkileşme Semineri

40. yıl plaketi verilen üyelerimiz:
Prof. Dr. Lütfiye EROĞLU
Prof. Dr. Gülay ŞADAN
Prof. Dr. İsmail Hakkı ULUS
Prof. Dr. Cankat TULUNAY                                                                                    Türk Farmakoloji Derneği

Yönetim Kurulu

Türk Farmakoloji Derneği “Farmakoloji Eğitim Sempozyumu” Aydın’da düzenlenecek
Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitim Sempozyumlarının XVI. “Gastrointestinal Sistem Deney-

sel Modelleri” 18 Mayıs 2009 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı tarafından Aydın’da düzenlenecektir. 

Toplantı programına ve katılım formuna www. tfd.org.tr sitemizden ulaşabilirsiniz.

Toplantıda görüşmek üzere.

Saygılarımızla,                                                                                                      Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4- 7 Kasım 2009’da Antalya’da yapılacaktır

Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi ayrıntılarına www.tfd2009.kongresi.info 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,                                                                                                      Türk Farmakoloji Derneği

Yönetim Kurulu
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 Soldan Sağa

1 Türk Farmakoloji Dernek Bülteni’nde 100 sayı kaç yıl eder?

2 2 Nisan 2006 yılında kaybettiğimiz, ülkemizde farmakolojik araştırmaları uluslar arası “paper” haline getirmede öncü rol oynayan 
ve ilk dernek bültenimizin sahibi olarak adı geçen değerli hocamız.

3 Kuruluşundan günümüze kadar yayın kurulunda görev yapan ve “ömür biter, bülten yayın kurulu üyeliği bitmez”  sözünü yaşama 
geçiren değerli hocamız (soyadı). 

Yukarıdan Aşağı

1 Türk Farmakoloji Dernek bülteninin 3 ayda bir yayınlanmaya başlanan sayısı.

2 İlk defa Mayıs 1990 tarihinde çıkan Türk Farmakoloji Dernek Bülteni’nin toplam sayfa sayısı 

3 İnternetin olmadığı yıllarda bilimsel makalelerin tarandığı kaynak dergilerin ismi.

4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı, o zamanki adıyla Farmakoloji Kürsüsü’nde  1957 yılında göreve başlayan, farmakoloji 
kaynak kitaplarının yazarı, “hocaların hocası” ünvanlı  ve  H. Ü. Eczacılık Fakültesi’nde dekan olarak da görev yapmış değerli hoca-
mız (soyadı).

B
u

lm
a

ca

Hazırlayan:
Doç. Dr. Pelin Kelicen
Hacettepe Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji AbD
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Dr. Sebile Güler

Yeni Üyelerimiz

Dr. Gülnihal Özcan

TFD Ocak - Mart 2009 Bülteninde yayımlanan 
bulmacanın yanıtları…..
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