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Değerli Meslektaşlarım,

Bir önceki sayımızda bültenin 100. sayısına ulaşmış bulunmamız nedeniyle özel bir sayı 
çıkarmanın mutluluğunu yaşarken, bültenin bu sayısı 3 Haziran 2009 tarihinde kaybettiğimiz 
değerli arkadaşımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. M. Oğuz Güç’ün resmiyle çıkıyor. Hayatın gerçeği bu. Sevinçler, üzüntüler birbirini 
takip ediyor. Oğuz’u en verimli olabileceği dönemlerde çok erken kaybettik. Oğuz ile ilgili 
çeşitli yazıları bültenin iç sayfalarında bulabileceksiniz. 

Eğitim sempozyumumuz bu sene 18 Mayıs 2009 tarihinde Aydın’ da yapıldı. Başta anabilim 
dalı başkanı Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu olmak üzere, toplantıdan sorumlu arkadaşımız 
Yrd. Doç. Dr. Turhan Dost, Yrd. Doç. Dr. Buket Demirci, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tuğrul, Dr. 
Ömer Demir büyük bir özveriyle bizler en iyi şekilde ağırladılar, bilimsel programın en iyi 
şekilde yürütülmesi için büyük çaba gösterdiler. Prof. Dr. Kansu Büyükafşar, Doç. Dr. Ahmet 
Hacımüftüoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Turhan Dost ile Marmarar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalından Prof. Dr. Berrak Yeğen’in konuşmacı olarak katıldığı sempozyumun bilimsel 
programı son derece doyurucuydu. Ayrıca sosyal program çerçevesinde gezilen Nysa ve 
özellikle Afrodisyas antik kenti çok etkileyiciydi. Aydın ili dahilinde 40 civarında antik kent 
olduğu gözönüne alınırsa, ülkemizin diğer bir çok ülke ile kıyaslanamayacak özel bir zenginliği 
olduğu gözardı edilemez. Zannediyorum, sadece bu zenginliklerle övünmek yerine onları nasıl 
koruyacağımıza, bu kentleri oluşturan kültürleri nasıl anlayıp tüm insanlığa anlatacağımıza 
kafa yormamız gerekiyor. Mustafa ile konuşmalarımızda Adnan Menderes Üniversitesi’nin bu 
hususu stratejik eylem planı kabul etmesi, beni çok mutlu etti. Mustafa’nın düzenlediği bir 
toplantıda tartışılmayacak bir konu, yenilenlerin asla kötü olmayacağıdır. Mustafa, bu açıdan 
da bizi hiç mahçup etmedi.

Klinik farmakoloji çalışma grubumuz ile Farmakovijilans derneği İstanbul şubesi 12 Haziran 
2009 tarihinde Kayseri’de “Farmakoloji Asistanı ve Uzmanlarına Yönelik Farmakovijilans” 
sempozyumu düzenledi. Farmakologları ileride karşılaşacakları yeni işlevlere hazırlayacak olan 
bu sempozyumun bilimsel programı oldukça doyurucuydu. Sorun, bu güzel programı izlemeye 
gelen farmakologların sayısının az olmasıydı.Haklı olarak derneğin çeşitli etkinliklerini sadece 3 
büyük şehirde değil, diğer üniversitelerimizin olduğu şehirlerde de yapmaya gayret ediyoruz. 
Bu, bazı toplantılara katılımı kısıtlayıcı bir faktör olabilmektedir. Bu güzel toplantıyı organize 
eden Klinik farmakoloji çalışma grubumuz ile Farmakovijilans derneği İstanbul şubesinin çok 
sevgili başkanı, Sn. Prof. Dr. Semra Şardaş ile bizleri en iyi şekilde ağırlayan sevgili Aydın’a çok 
teşekkür ederim. 

22-28 Haziran 2009 tarihlerinde, rahmetli arkadaşımız Prof. Dr. Oğuz Güç’ün özellikle teorik 
programının hazırlanmasına büyük emek gösterdiği “Prof. Dr. M. Oğuz Güç Farmakoloji Yaz 
Okulu” nun ilkini yaptık. Bizlerde, en az katılan öğrenciler kadar heyecanlıydık. Bu toplantıyı 
ilk defa organize ediyorduk ve beklenmeyen aksilikler çıkabilirdi. Kişisel görüşümün ötesinde, 
neredeyse tüm eğitimcilerin ve kursa katılan 7 genç arkadaşımızın ortak görüşü, kursun başarılı 
geçtiğiydi. 7 gün boyunca sabahları 8.30’dan akşamlar 17.00-18.00’ e kadar yoğun programı 
takip eden genç arkadaşlarımızın yüzünde yeni şeyler öğrenmenin heyecanı, mutluluğu, bu 
kursun makro düzeyde başarılı olduğunun en önemli kanıtlarından birisi. Bu kurs aldığımız 
geribildirimlerle daha da zenginleşerek her yıl tekrarlanacak. 

Bu vesileyle yönetim kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Mehmet MELLİ
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Prof.Dr.M. Oğuz Güç’ün Ardından…

Bilindiği üzere 3 Haziran 2009 Çarşamba günü 

değerli arkadaşımız, Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi 

Prof. Dr. M. Oğuz Güç’ü kaybettik. Genç yaşta 

insanlar için ölüm, sanki sevdiklerimizin hiçbirisi 

ölmeyecekmiş gibi uzak duruyor. Belli bir dönemden 

sonra sevdiklerimizi kaybetmeye başlayınca ölümün 

“yokluk” demek olduğunu daha iyi anlıyoruz. 

Oğuz’un son zamanları çok kötü geçiyordu. Şiddetli 

ağrıları nedeniyle uyutuluyordu. Sonuçta bir 

mucize dahi bekleyemiyorduk. Tüm bunlara rağmen 

Hacettepe Hastanesinde bir odada Oğuz “var” idi. 

Birbirimize ve hatta kendimize dahi itiraf etmesek 

de, beklediğimiz o acı gerçekle yani “yokluk” ile 

karşı karşıya kalınca, bunu kabul etmemiz çok kolay 

olmadı. 

Oğuz çok iyi yetişmiş bir farmakolog, bunun 

ötesinde kendini çok iyi yetiştirmiş bir insandı. Son 

derece geniş kültürü ve farklı ilgi alanları vardı. Bizim 

ortak ilgi alanlarımızdan birisi “yemek”ti. “Abi, biz 

Dicle ile şu an Antalya’dayız. Öğlen nerede yiyelim?” 

diye soran sesi, olayın tarihini hatırlamasam da, dün 

gibi kulaklarımda. Yine Ankara’da “Şiveydiz” adlı 

Antep lokantasının açıldığını Oğuz’dan öğrenmiştim. 

Farmakologluğu kadar gurur duyduğu bir başka 

husus, Antep’li olmasıydı. 

Oğuz’un üzerinde çalıştığı, sınırları çok net olan 

araştırma alanı olmasına karşın, farmakolojinin her 

alanına ilgisi ve bilgisi vardı. Ayrıca ilgisi sadece 

farmakolojinin araştırma alanına yönelik değildi. Çok 

iyi bir araştırmacı olmasına rağmen, farmakolojiyi 

sadece deneysel araştırmayla kısıtlamayan, ilacın tüm 

toplumu ilgilendiren sosyoekonomik yönünü bilen 

ve buna kafa yoran çağdaş bir yaklaşıma sahipti. 

Oğuz’un en önemli özelliklerinde biri eğiticiliğiydi. 

Öğrencilerinin onun dersini dinlemekten son derece 

mutlu olduklarını tahmin edebiliyorum. Bunun 

ötesinde Türkiye’de Oğuz’un üyelerine, mensuplarına 

konferans vermediği bir sağlık bilimleri derneği, 

bir tıp branşı olduğunu düşünemiyorum. Oğuz’un 

yöntem konusunda, egosu yüksek birçok insanda 

olduğu gibi, çok farklı yaklaşımları vardı. Bu nedenle 

zaman zaman karşısındakilerle ciddi fikir ayrılıkları 

olmuştur. İnsanlar yöntem konusunda Oğuz’a karşı 

çıksalar da, fikirlerine hep saygı duymuşlardır. 

22-28 Haziran 2009 tarihleri arasında Türk 

Farmakoloji Derneği tarafından farmakologlara 

yönelik yaz okulunun ilki yapılıyor. Bu okulun 

danışma kurulunda bulunan isimlerden birisi 

de Oğuz idi ve okulun şu an uygulanan teorik 

programını neredeyse tek başına Oğuz oluşturmuştu. 

Derneğin düzenlendiği ve her yıl tekrarlanacak 

olan bu okul, bundan sonra “Oğuz Güç” ün adıyla 

anılacak. Bu okulun programını hazırlarken bu kadar 

heyecan duyan Oğuz, her gün sabahtan akşama yeni 

bir şeyler öğrenmekten büyük mutluluk duyan genç 

farmakologları görse, eminim, onlar kadar mutlu 

olurdu. 

Farmakolojinin her alanına bugüne kadar yaptığın 

çok önemli katkılar için tüm farmakologlar için sana 

çok teşekkür ederim.

Nur içinde yat sevgili Oğuz. 

Prof. Dr. Mehmet Melli 
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı



�

Arkadaşım M. Oğuz Güç

Herkesin tarihinde önemli günler, dönüm 

noktaları vardır. 1986 yılının Ekim ayında, Tıp 

Fakültesini henüz bitirmişken, mecburi hizmet 

kurasında bana çıkan Van-Kırkgeçit’e gitmeden 

önce, merdiven altındaki fotokopicide stok makale 

çektirmek için sıramı bekliyordum. Hemen arkama 

o sırada farmakolojiye yeni başlamış olan Oğuz 

geldi. Dönem 3’ten beri (o sırada Oğuz dönem 

5’teydi) birbirimizi bilirdik ama özel bir yakınlığımız 

olmamıştı. Benim temel tıp makaleleri çektirdiğimi 

görünce her zamanki girişkenliği ile sordu: “N’aber, 

n’apıyorsun?”. Ben de klinik tıp yapmak niyetinde 

olmadığımı, mecburi hizmeti bitirince yurtdışında 

fizyoloji ya da biyokimya yapmaya niyetli olduğumu 

anlattım. Konuşurken, aramızda, bir yakınlık doğdu, 

fotokopiciden birlikte çıktık, muhabbet koyulaştı. 

Sonradan şaşırarak hatırladığım gibi, Oğuz’da 

her zaman karşısındakini cezbeden ve diyalog 

kurmaya iten bir taraf vardı. Ona kayıtsız ya da uzak 

kalınamazdı. “Seni bölüme götüreyim, bizimkilerle 

tanıştırayım, sen de farma’ya gel, oradan yurtdışına 

gidersin” dedi. Geliş o geliş, kendisi henüz birkaç 

aylık asistanken, sokakta rastladığı birini farmakolog 

yapmıştı bile.

Uzun yıllar boyunca farmakolojiye “cezbettiği” 

kişiler hatırlandıkça, sadece bu yönünün bile ne kadar 

önemli bir özellik olduğu ve yerini doldurmanın ne 

kadar zor olduğu görülecektir. Kanımca Oğuz, Türk 

Farmakoloji Camiası için bir cazibe noktasıydı. Çoğu 

kez ilk elden şahit olduğum gibi, bulunduğu her 

platformda etkileyici ve ışıltılı hali ile, karşısındakine 

daha ilk karşılaşmada “ben de öyle olmak istiyorum” 

dedirtmeyi becerirdi. Bu “aura” herkeste yoktur. 

Anma töreninde tam da bu konuyu vurgulamak 

isterken, son asistanı Selda’nın da benzer şeyler 

hissederek konuştuğunu fark ettim ve kaybımızın ne 

kadar büyük olduğunu tekrar anladım.

Oğuz’un ailesi önemliydi, mesleği önemliydi, 

dostları önemliydi, memleketi önemliydi ve bunu 

etrafındaki herkes hissederdi. Atfettiği “önem”, öyle 

egoistçe değil, içten gelen ve kendi var oluşunu 

tanımlayan bir önemseme idi. Yaşamı ile ilgili her şeyi 

ciddiye alan, ama bir yanı ile daima bir optimizm ve 

mizah içeren bir anlayışı vardı. Ona zengin bir ilişki 

ağı kurmasını sağlayan belki de işte bu samimiyet 

olmuştur. Kendisi dahil her şeyi, her zaman merak 

eden bir kişinin sürekli olarak bilgi-veri depoladığını 

söylemek zor değil. Bu bir yaşam biçimi idi ve her 

ahval ve şerait içinde sürdürülmesi gerekiyordu. Uzun 

hastalık aylarında bile merak etmekten vaz geçmedi. 

Sadece bu konuda tevekkül göstermedi sanırım. 

Çünkü ancak o zaman, kendini yaşam karşısında 

pes etmiş sayardı. Hacettepe kafeteryasında yıllardır 

birlikte öğle yemeği yediğimiz dostlarla, her 

seferinde Oğuz’un o günkü gündemi belirleyecek 

konuyu ortaya atmasını bekledik. Uçak nasıl uçardan, 

dünya meselelerine, etimolojiden antropolojiye, 

ilaç yan etkisinden botanik ve zoolojiye, Hacettepe 

dedikodularına ve hatta gazetelerin üçüncü sayfa 

haberlerine kadar her şey Oğuz’un gündemine 

girebilirdi. Konunun ne olduğundan çok nasıl ele 

alındığı ve ne sonuçlara varıldığı daha önemliydi. 

Agresif tarzının ve lafı eğip bükmeden konuya 

girmesinin masada dalgalanmalar yarattığına şahit 

olmayan yoktur. Adeta düşüncelerimizin kışkırtıldığı, 

yeni kapıların açıldığı, bir bilinç genişlemesi, ya da 

bazıları için, bir “sarsılma” halinden söz ediyorum. 

Onun varlığı ortamı zenginleştiren başlıca unsur idi.

Prof. Dr. Hakan S. Orer  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Arkadaşım M. Oğuz Güç

Oğuz’un meslek yaşamının uzun bir kısmına 

tanıklık etme fırsatım oldu. Arkadaş sohbetlerimizin 

arasına giren öğrencilerle kurduğu diyalog, diploma 

törenlerinde aldığı tezahürat, odasına gelip de 

sorunlarını ve hatta yaşam planlarını anlatan 

namütenahi öğrenci trafiği, her öğretim üyesinin 

gıpta edeceği düzeyde idi. Bu “karizmatik” tarafının 

altında daha derin ve İskoçya’daki eğitiminin 

de izlerini taşıyan profesyonel bir “mentor”luk 

olduğunu görmek gerek. Oğuz, popüler olmak 

için öğrencilerin gönlünü hoş tutmaya çalışmazdı. 

Mesela çok revaçta olan dönem derslerine girmek 

isteyen öğrenciler, o amfiye girmeden yerlerini 

almış olmalıydılar; yoksa, içeri alınmazlardı. 

Derste dikkatini dağıtanlar amfiden fırça yiyerek 

atılmayı göze almalıydılar. Asistanlardan beklentisi 

(birçoklarının karşılayamayacakları kadar) yüksekti. 

Hak ve sorumlulukların karşılıklı olarak eksiksiz 

yerine getirildiği bir asistan-hoca ilişkisine hazır 

olmalıydılar. Madem bilim ile uğraşmayı bir yaşam 

biçimi olarak seçmişlerdi, öyleyse kendi yaşamlarında 

da bunun yansımalarını göstermeliydiler. Bilgileri, 

tavırları, tutumları, kararları hatta zaafları ona göre 

olmalıydı. Kısaca, öğrencilerin klasik usta-çırak 

ilişkisinin ötesine geçmeyi becermeleri gerekliydi. 

Asistan daha iyi olacak, hocasını zorlayacaktı; 

hocanın adeta nefesi yetmeyecekti. Bazen kendi 

aramızda nazire yapmak için “çırak, usta gelmeden 

dükkanı (poligraf) açacak, çayı neyim yapmış 

olacak” diye dalga geçerdik. Oğuz’un mentor olmayı 

adeta bir “yaşam koçu” olmak gibi algıladığına 

dair bir kuşkum yok. Ama bu durumu “yaşamıma 

karışmaya ne hakkı var” diye algılamış olanların da 

var olduğunu biliyorum. O, bilim adamı olmanın, 

Prometeus’un ateşi alıp getirmesi örneğinde olduğu 

gibi bir bedeli olduğuna inanıyordu.

Çalışırken terlemeye ve kendi deyimi ile “ev 

ödevini iyi yapmaya” başkalarını olduğu kadar 

kendisini de mezun kılmıştı. Her ders muntazaman 

güncellenir ve önceden provası yapılırdı. Deney 

protokolleri titiz hazırlanmalı ve her şey zamanında 

yapılmalıydı; bir kere düğmeye basıldı mı, artık 

mazeret kabul edilmezdi. Verilerinin toplanması, 

günü gününe kaydedilmesi ve analizi gerekliydi. 

Masanın üstü her daim toplu ve düzenli olmalıydı. En 

basit çay servisinden, kompleks bilimsel hipotezlerin 

çözümüne kadar ayrıntılara gösterdiği titizlik ve 

kayıt etmedeki özeni herkes tarafından bilinirdi. 

Tüm bu teknik süreçlerin ortasında yine de formel 

davranmaya, törenlere, usul ve adaba dikkat 

eder, prosedürlere harfiyen uyulmasına hassasiyet 

gösterirdi. Adeta bunlara dair bir gusto geliştirmişti.

Birçok konuda Oğuz ile aynı düşüncede olmadık 

ama bu aramızdaki dostluğu etkilemedi, aksine 

katkıda bulundu. Bunda düşüncelerimizden çok, 

düşünce frekanslarımızın uyuşmasının payı büyüktür. 

Bu sayede onun farklı tavırlarından kendi payıma çok 

öğretici dersler de çıkarabildim sanıyorum. Oğuz’un 

diğer dostları da ilişkilerinde bu tarz zenginleştirici 

bir unsurun varlığını teyid edeceklerdir. İnsan 

dostlarından daha ne isteyebilir? Onun bana verdiği 

son ders, hastalığıyla mücadele sürecinde gösterdiği 

metanet oldu. Durumunu anlayıp, sonucunu 

bildiği halde hiçbir zaman mücadeleden ve “iyi” 

yaşamaktan vazgeçmedi. Anısı önünde saygı ile 

eğiliyorum.

Mademki bu kerre mağlubuz

netsek, neylesek zaid. 

Gayrı uzatman sözü.

Mademki fetva bize aid verin ki basak bağrına 

mührümüzü..

(N. Hikmet, Şeyh Bedrettin Destanı)
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M. Oguz Güc MD PhD

It was with enormous sadness and an element of 
disbelief that I heard of the death of Oguz Güc from 
oesophageal cancer. Although we knew of his illness, 
he had visited us in Glasgow only last year and was 
very upbeat, relaxed and happy, talking, as ever, 
about his family and his work, referring only flee-
tingly to the fact that he had been treated for cancer.

Oguz graduated in medicine from the Faculty of 
Medicine of Hacettepe University in 1984. After two 
years as a general practitioner, he began his research 
career as a research assistant where he soon began to 
make his mark, being first author on one of the first 
papers to demonstrate the release of a non-prosta-
noid relaxant factor from tracheal epithelium (Güc, 
Ilhan, Kayaalp (1988) Eur J Pharmacol. 148:405). In 
1988, Oguz then came to Scotland, where he joined 
Jim Parratt and myself at the University of Strathclyde 
to undertake his PhD studies. He impressed us imme-
diately with his tremendous enthusiasm for pharma-
cology, his broad knowledge, his technical skills and 
his determination to succeed. He was full of ideas 
and although his work was primarily concerned with 
elucidating the mechanisms underlying bacterial 
lipopolysaccharide-induced vascular hyporeactivity, 

he was also keen to pursue, in parallel, his own ideas 
looking at the effect of endotoxinaemia on non-
vascular smooth muscle. Following the successful 
completion of his PhD, he remained at Strathclyde to 
undertake a period of postdoctoral work with Kathy 
Kane and Roger Wadsworth, with whom he investiga-
ted the mechanisms underlying the antiarrythmic ef-
fect of diltiazem and its analogue siratiazem. He then 
returned to Turkey, resuming his career as a research 
assistant at Hacettepe University in 1992 and after 
fulfilling his military service commitments was soon 
appointed as Assistant Professor, becoming Associ-
ate Professor in 1995 and then full Professor in 2001.  
Since returning from the UK he continued to pursue 
his work on bacterial endotoxin and went on to make 
significant contributions to understanding the pat-
hophysiology and pharmacology of septic shock. 

Oguz was an active member of the British Pharma-
cological Society, the Turkish Pharmacological Soci-
ety, the Surgical Infection Society and the Geriatrics 
Society, the last of which he served as a member of its 
Steering Committee. He had a strong interest in ethics 
and served on several local ethics committees as well 
as on the Specialty Committee of the UNESCO Turkey 
National Commission on Bioethics and the Central 
Ethics Committee of the Turkish Ministry of Health. 
Through his career, he had been in receipt of a num-
ber of research awards and prizes, for example from 
the European Shock Society and the Turkish Scientific 
and Technical Council.

Oguz had strong views on several matters and I 
shall always remember his explosive response when 
a referee for a well-known journal decided that he 
didn’t like one of our papers! Oguz always remembe-
red this too but ultimately accepted it as a salutary 
experience! I, my wife Karen and all of my colleagues 
from that era at Strathclyde, especially Jim Parratt, 
Kathy Kane and Roger Wadsworth, will always re-
member Oguz with enormous affection for his warmth, 
his humour, his companionship and his love of a good 
argument. We shall miss him very much as a friend 
and a scientific colleague and our thoughts go out to 
his wife Dicle and his daughter Aslı, to whom we send 
our deepest condolences on their sad loss.

Brian Furman  
Emeritus Professor
Strathclyde Institute of Pharmacy &
Biomedical Sciences,
University of Strathclyde, Glasgow, Scotland UK.
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Prof. Dr. Mustafa Oğuz Güç (�9�0-....)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana-
bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Oğuz Güç’ü 
03.06.2009 Çarşamba günü kaybettik. Hepimizin başı 
sağolsun.

Ben Prof Dr. Oğuz Güç’ü 16 yıl önce 1993’de tanıdım. 
Yurtdışından yeni dönmüştü. Kendisi benim tez hocam 
ve danışmanım oldu. Yıllar içinde Hoca öğrenci ilişki-
miz, zaman zaman ağabey kardeş, zaman zaman iyi 
anlaşan iki meslektaş şeklinde devam etti. Birgün bu 
bültende kendisi için böyle bir yazı yazacağım inanın 
hiç aklıma gelmezdi.

Prof. Dr. Mustafa Oğuz Güç 2 Ağustos 1960’da 
Ankara’ da doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1978 yılında 
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde, üniversite öğrenimi-
ni 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
tamamladı. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ilk 
mezunlarındandır. Kendisini yakından tanıyan bir kişi 
olarak, bu iki eğitim kurumunda başlayan ve günümüze 
kadar süren derin arkadaşlıkların Oğuz Güç’ün hayatın-
daki yeri gerçekten çok önemliydi diyebilirim. 

Prof. Güç Tıp fakültesi sonrası Erzurum’da iki yıllık 
zorunlu hizmet ve daha sonra kısa süreli kadın hasta-
lıkları ve doğum asistanlığını takiben hayatı boyunca 
en çok zevk aldığı konu olan farmakoloji alanında 1986 
yılında Hacettepe Tıp Fakültesinde çalışmaya başla-
dı. İki sene sonra, 1988’de, YÖK bursu ile Strathclyde 
Üniversitesi’ne (Glasgow, İskoçya) Fizyoloji ve Farma-
koloji Doktorası yapmak amacıyla gitti. 1992 yılında 
doktarasını tamamladı. Bir süre aynı yerde doktora 
sonrası araştırmacı olarak çalışmalarına devam etti. 
1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı’nda Yardımcı Doçent, 1994 de Doçent, 2001 yılında 
Profesör oldu.

Son derece başarılı bir mesleki kariyere sahip olan 
Dr Güç mesleki hayatı boyunca birçok ödül aldı. 1988 

yılında Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü, 1990’da Avrupa Şok 
Cemiyeti Genç Araştırmacı Ödülü, 1994’de Sandoz Far-
makoloji Bilim Dalı Ödülü, 1997’de Bayındır Tıp Merkezi 
Teşvik Ödülü, 2000’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat 
Simavi Ödülü, 2007’de Türk Tabipler Birliği Dr. Füsun 
Sayek Bilim Ödülü’nü almıştır. Ayrıca “Havayolu epiteli 
kaynaklı vazoaktif maddelerin farmakolojisi” alanında 
yaptığı çalışmalarla 1995 TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü’ne 
layik görülmüştür. Elliye yakın uluslararası özgün yayını, 
yirmi adet uluslar arası araştırma özeti, yayınlarına ya-
pılmış yaklaşık beşyüz atıf, 1 adet NCBI Gen dizisi Patenti 
ve çok sayıda ulusal bildirisi mevcuttur.

Prof. Güç merkezi etik kurul dahil olmak üzere çeşitli 
etik kurullarda görev yapmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı 
İlaç Ruhsatlandırma Komisyonlarında çeşitli görevleri 
olmuştur. Özellikle Türkiye’de piyasada bulunan jenerik 
ilaçların biyoeşdeğerlik çalışmalarının değerlendirilme-
sinde emeği çoktur. Bu konularda doğrulardan hiç taviz 
vermeksizin kamu sağlığını düşünmüştür. “Akılcı ilaç 
kullanımı” konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde-
ki faaliyetlerine ek olarak birçok farklı platformda, kon-
feranslarda ve toplantılarda eğitici olarak görev almıştır.

Dr. Güç ileri evredeki hastalığına tanı konduktan 
sonraki 34 aylık hayatında çalışma hızını, temposunu 
hiç azaltmadı. Vefatından bir hafta önce dahi kendi 
uzmanlık öğrencisinin laboratuvar bulgularını beraber 
tartıştığımızı hatırlarım. Hastalığıyla mücadelesi çalı-
şarak, daha çok çalışarak oldu. Tüm tedavisinin çeşitli 
yurtdışı imkanları olmasına rağmen Türkiye’de olmasını 
tercih etti. 

Bugün ben bu yazıyı yazarken hocam, ağabeyim, 
meslektaşım Oğuz Güç aramızdan ayrılalı tam bir ay 
oldu. Biz bu ayrılığa alışamadık. Odasını dahi toplaya-
madık. Sanki yurtdışında bir kongrede ve geri döne-
cekmiş gibi. Galiba düşünmemeye çalışarak bu ayrılığı 
kabul etmeyi erteliyoruz. Ayrılığı biraz olsun düşününce 
de yerini dolduramayacağımızı biliyoruz, hissediyoruz. 

Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz.

Prof. Dr. Alper İskit 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Oğuz Güç’ün TFD Bülteni Bibliyografisi

İngiliz Farmakoloji Derneğinin 159.Toplantısı Hakkında Güç, Oğuz, M. 22; 5-6, 1993
Poster Sunuşu Hakkında Güç, Oğuz, M.; Bökesoy, Arda, T. 31; 4-6, 1995
Prof. M. J.Rand’ın, Doç.Dr. Oğuz Güç’e Mektubu  45; 4, 1997
Prof. Dr. Ullrich Trendelenburg’un bir mektubu üzerine   Güç, Oğuz 53; 12-14, 1999
“Doçentlik alınmaz, verilir ‘” Güç, M. Oğuz 98; 4-8, 2008

ve çok sayıda “TFD Yönetim Kurulu’ndan”, “Saymanınızdan” başlıklı bilgilendirme yazısı
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Biz Oğuz Güç’ün çocukluktan arkadaşları, 

AAAL78’liler, yani Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin 
ilk mezunlarıyız. Bir başka tanımlama ile ‘yarışın 
ilk atları’ ve onu daha şimdiden çok özleyen ve hep 
özleyecek olanlarız.

Oğuz bize çok şey anlatırdı. Bu kadar çok şeyin 
arasında Türk Farmakoloji Derneği de yerini almıştı. 
Sevgili kardeşimizin geride bıraktıkları arasında bu-
lunan Türk Farmakoloji Derneği’nin kendi yayını için 
onun çocukluk arkadaşlarından da yazı istemesi bizi 
gururlandırdı.

Biz, AAAL78’liler olarak hepimiz Oğuz’u uzun uzun 
anlatabiliriz. Ancak hangimiz anlatırsak anlatalım, ne 
kadar uzun anlatırsak anlatalım, söylenenler hep ek-
sik kalır. Bu nedenle, biz onun için birlikte bir şeyler 
söylemeye karar verdik. Biraz da ‘kardeş gibi’ olma-
nın ve bu kardeşliğe saygının gereğini yaptık. Eminiz, 
bizim yerimizde o olsaydı, o da aynı şeyi yapardı.

Oğuz’un ölümü üzerine hepimiz birçok şey söyle-
dik. Bir şey söylemeyenlerimiz de aslında en çok şeyi 
söyleyenlerimiz oldular. Söylenen ve söylenmeyen ne 
varsa, hepsinin en önemli sonucu şudur: Oğuz’un has-
talığını bilmemize rağmen, hastalığını bir hekim olarak 
bizlere çok iyi anlatmış ve hem kendisini hem de bizleri 
kaçınılmaz sona hazırlamaya çalışmış olmasına karşın, 
hepimiz biliyoruz ki arkadaşımız çok erken gitti.

Kabul Edilmesi Zor Haber
Haziran’ın 3’üydü, bir arkadaşımız acı haberi bir 

anda ulaştırdı:

“Bu mesajı yazmak çok zor çok. Oğuz cennete 
gitti… Nur içinde yat sevgili Çikomuz…” 

Ardından bir cenaze programının olağan detayları…

Önce Bir İsyan Dalgası
Bu erken ölüme önce isyan etmek geldi içimizden: 

“Oğuz, hani kaya yosunu gibi yapışmıştık, bir 
yere gitmiyorduk? Ne oldu şimdi?” diyenimiz oldu. 

Ya da, ”Ya hocam ne çabuk offf. Hani bana yemek 
borcun vardı.” diyenimiz.

Bir başka arkadaşımız isyanını daha açıkça dile 
getirmişti:

“Arkadaşlar karmakarışık duygular içinde bıraktı 
beni çikomuzu kaybetmemiz. Bir yanım diyor ki 
iyi ki bu grup kurulmuş ve 38 senedir ilişkide, bir 
yanım da diyor ki keşke  her normal ortaokullu liseli 

gibi ilişkilerimiz kopmuş olsa da bu acıları yaşa-
mak durumunda kalmasaydık... Saçma olduğunu 
biliyorum...  Hepimiz hepimizle birçok şey paylaştık 
paylaşıyoruz... Ama bu acı dayanılacak gibi değil... 
Ve daha kim bilir zaman içinde neler yaşayacağız... 
Çok şey yaşadım hayatta hepimiz gibi ama hiçbiri bu 
kadar koymadı desem yalan değil...

Böyle bir beyinin toprak altında kalması için çok 
erkendi...”

Kabullenmekte zorlandığımız kayba karşı isyanı 
sürdürenlerimiz oldu:                                                        

“… isyan ederim ben bu duruma. Kimin, neyin 
adaleti bu... İçim acıdı, acıyor... Cennet  denen yere 
çok erken gidiyor… Çok arayacağım onu, yaptıkları-
nı, yazdıklarını çok özleyeceğim.”

“Arkadaşlar, Necmi ile telefonda konuşurken 
şöyle dedim:

Ulan Necmi, öteki tarafa benden önce gidersen, 
geldiğimde oyarım haberin olsun…

Tırstı, kesin benden sonraya kalır...”

Sonra Sonsuzluğa Bir Uğurlama
Sevgili Oğuz’u 4 Haziran 2009 günü tüm sevenleri 

birlikte sonsuzluğa uğurladık. Oğuz bize bir mesa-
jında şöyle yazmıştı: Bir insan yeryüzünde en son 
anıldığında gerçekten ölmüş olur. Bunu bildiğimiz 
için hiç zaman kaybetmeden, onu anmayı, onu ko-
nuşmayı, onunla konuşmayı sürdürdük. İşte onlardan 
yalnızca ikisi:

“Sevgili Oğuz hepimizin hayatına çok farklı bir 
renk, bir tat kattı. Onunla AAAL de başlayıp daha 
sonra Hacettepe ve sonrasında da devam eden ar-
kadaşlığımızda o kadar güzel zamanlar yaşadık, o 
kadar hoş anılar biriktirdik ki... Onu toprağa vermiş 
olduğumuz şu saatlerde düşünüyorum da Oğuzla 

Oğuz’un Ardından, AAAL78’den Mesajlar



�0

Mustafa Oğuz Güç’ün Ardından 

geçen zamanla ilgili belleğimde tek bir üzücü, sıkıcı 
ya da incitici, bıktırıcı an yok. Sanırım bu herkes için 
böyle. Bizi mutsuz edip üzdüğü tek zaman aramız-
dan çok zamansız ayrıldığı şu an.”

“Sevgili Oğuz, ben Ankara’ya gelemedim bir türlü, 
sen de İstanbul’a. Birlikte ders dinlediğimiz, staj 
yaptığımız, nöbet tuttuğumuz okulumuzun bir oda-
sında olduğunu, üstelik bedeninin seni terketmekte 
olduğunu da biliyordum.

Elektronik postalarıma daha bakmamıştım. 
Sabah kahvaltıda gazetede seni çok seven arkadaş-
larının veda mesajını görünce sana güle güle diyeme-
menin burukluğunu gırtlağımda saatlerce hissettim. 
Senden dünyanın bu zaman diliminde ayrıldığımızı 
eşime söyleyemedim.

Saat gece 3:30 Ancak sana yazabiliyorum. Sana 
güle güle diyorum. Seni çok seviyordum. Yıllar sonra 
senin sayende listede yer almıştım. Dostların senin 
için kadeh kaldırıyorlar. Ben de buradan katılıyo-
rum. Senin şerefine diyorum.

Dünya küçük derler. Ben buna inanıyor ve bir gün 
seninle gene buluşacağımızı biliyorum. O güne kadar 
şimdilik hoşça kal.”

Kabullenme ve ‘Kaldığımız Yerden 
Devam Etmeliyiz’ Sözü

Oğuz en zor günlerinde bile dostlarıyla birlikte 
olmayı ertelememişti. Biz de öyle yapmalıydık. Kal-
dığımız yerden devam etmeliydik ve öyle de yaptık. 
Birimizden çağrı çabuk geldi:

“Sevgili arkadaşlar, dün saat 11’de Hacettepe’de 
(çok az insana nasip olacak) bir veda töreni yapıl-
dı. Öğrencileri, arkadaşları, hocaları, meslektaşla-
rı OĞUZUMUZU anlattılar. Sevgili Atila da bizim 
adımıza duygularını anlattı, hepimiz ağladık, gurur 
duyduk ve şimdiden ÇOK özledik...

Oğuz’un çok sevdiği Hacıbayram camiinde kılınan 
namaz sonrasında da, OĞUZUMUZ (sadece yedi gün-
lük iken yaklaşık on yıl önce vefat eden) sevgili kızı 
Irmak’ın yanına yattı ve onunla cennette buluştu...

Bu akşam buluşup Oğuz’u, dünyayı, AAAL78’i, sizi, 
bizi konuşacağız.

En kısa zamanda sağlıkla görüşmek üzere”

Sevgili Oğuz üzerine içten konuşmalarımız, pay-
laşmalarımız sürdü:

“Dün Oğuzcuğumun cenazesinde, pek çok farklı 
yerden tanıdığım eski arkadaşlarımı gördüm, acımızı 
paylaştık. Ama biliyorum ki orada AAAL olmasaydı o 
kadar sağlam ve dik duramazdım. Bunu çok önem-
siyorum. Sevinçte ve kederde bir olmak, en içten ve 
çıkarsız biçimde aynı duyguları paylaşmak. Oğuz-
cuğum yaşamında hep bizleri bir arada tutmayı 
becerdi, gruba en ilgisizleri bile ne yapıp edip iki 
kelimeyle de olsa katmayı başardı. Bu çok erken ve 
çok acı kaybıyla da bizi birbirimize daha önce hiç 
olmadığımız biçimde yakın hissettirdi. Biliyorum ki 
onun yokluğuyla yaşayacağımız eksikliği yine birbi-
rimizden güç ve destek alarak doldurabiliriz.

O yüzden de diyorum ki eski bir lise arkadaşımın 
vefatını gazetede görüp “vah vah” demektense bu bü-
yük acıyı sizlerle paylaşarak azaltmayı yeğliyorum.”

“… Saatini anlattı bana, bir sonraki Ankara’ya 
gelişimde arayacağım, birlikte Ayrancı Eski Pazarı’na 
gideceğiz, o cep saatleri arayacak, ben teksas tom-
miks falan… Bir türlü ayın ilk pazarına düşüreme-
dim Oğuz, ayda bir yapıyorlar şu pazarı… 

Ben yine de saatlere bakayım Oğuzcum…

Hiç aynı sınıfta okumadık. Toplanmalarımızda 
en büyük emek senindi Oğuz, biliyorum. Belki lisede 
hiç yan yana düşemediğimiz, belki de birbirimize bir 
merhaba bile demek yakınlığına gelememiş arkadaş-
larımla şimdi sarılıp ayrılmıyoruz… Sendendir Oğuz…

Son kez bizi seyrederken şişman yanaklı gülüm-
seyerek al sana liseden bu yana ilk kez Volkan, Zeki, 
Sedat, Levent, bombacı Zafer mi dedin?”

“Ankara’ya yağmur yağıyor. İnce sicim gibi bir 
yağmur. Bugün 5 Haziran ve elimiz bir türlü işe 
varamıyor.  Ellerimizi ne yapacağımızı bilemiyoruz. 
Ne tuhaf... Oğuz’u düşünüyoruz. Onun son anı-
na kadar klavyeye dokunan ellerini,  mesajlarını.  
‘Çalışın ulan’ diyor, ‘kaytarmayın keratalar’. Hani 
bir gönder/al yapsak, Oğuz’dan yeni bir mesaj düşer 
mi acaba.  Fotoğraflara bakmak yetmiyor da... Ne 
yapsak, Ankara’da yağmur sürüyor. İnce, sicim gibi 
bir yağmur…”

“Sevgili Oğuz için dün akşam piyano çaldım, 
herhalde 3-4 aydır çalmamışımdır, vesile oldu. Bett-
hoven pathetique sonat adagio, ve ayışığı sonatının 
ilk bölümünü ona gönderdim. Bir de eski albümlere 
baktım, Hacettepe’den mezuniyetimizden 9-10 resim 
koymuşum albüme, herhalde 8 inde filan aynı grupta 
ve yan yanaymışız. Okulda çekilen bir sürü fotoğraf-
ta da Oğuz’u bıyıklı ve her zamanki gibi güler yüzlü 
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haliyle bir daha andım. Onunla gurur duyardım ve 
kendisi de bunu biliyordu, her zaman söylerdim. 
ruhu şad olsun...”

“Şimdi bunları yazmak çok zor geliyor, önce-
ki günden beri yazmaya çalışıyorum ama... Oğuz 
deyince hafiften bir gülümseme yayılıyor yüzüme, 
gerçekten, her şeye, hatta şu an bile gözyaşlarımı 
tutamamama rağmen. Ama yine de kıkır kıkır gülü-
şünü, o son derece esprili halini unutmam mümkün 
değil. Söyle “hanım kızım” demişti bana son konuş-
mamızda. Sorduğunda, işimden, yerimden memnu-
num deyince ben, zaten son zamanlarda sesin hep 
iyi geliyor, ben anlıyorum, bundan sonra daha da iyi 
olacak dedi, sanki bir veda konuşması yaptı, ben o 
zaman anlamadım ama… Bir de her zaman arkamda 
dağ gibi hissetmişim onu, pek öyle bir şey gerekme-
di ama sanki başıma bir şey gelse hep o orada diye 
düşünmüşüm herhalde. Çok anılarımız var, çok, 
hangisini hatırlayayım, hangisini yazayım bilmiyo-
rum. Bir Eymir gölünde mangal yapışımız gözümün 
önüne geliyor, bir bizim evde toplanmışız o geliyor, 
her zaman dürüst, her şeyi doğrudan söyleyebilen, 
ama hiç bir zaman kırmadan, hep yapıcı. 

Sevgili Oğuz’un anısına, diyorum ki bundan sonra 
hiç bir dakikamı boş geçirmeyeyim. Hep çok işimiz 
var diyoruz, bazı şeyleri es geçiyoruz ya da erteliyo-
ruz ya, nasıl her şeye vakit ayırmış bu adam, nasıl 
her şeyi sonsuz bir merakla öğrenmeye ve öğretmeye 
çalışmış, nasıl bu kadar iyi hoca olmuş, nasıl bu ka-
dar iyi bir organizatör ve lider olmuş, nasıl bu kadar 
iyi bir arkadaş olmuş. Çok da provakatördü hani, 
iteklerdi resmen bizi aslında boş durmayalım diye. 
Hayattan çok zevk almış ama besbelli. Çok şey var, 
yazacak, çok şey var konuşacak seninle Sevgili Oğuz. 
Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat.”

“OĞUZUMUZU kendine çok yakışan bir törenle bu 
dünyadan uğurladık.

Çok yorulmuştu, o şimdi biraz dinlenecek...

Sağlığında olduğu gibi veda ederken de bize bir 
şeyler öğretmeye devam etti… İnsanın sadece yaptığı 
güzelliklerle anıldığını ve yaşamın aslında çok kısa 
olduğunu... 

Eğer bizimle konuşabilseydi, şimdi her zamankin-
den daha fazla kenetlenmemizi, bir birimize iyi

bakmamızı ve dostluğumuzu beslememiz gerekti-
ğini söyleyeceğinden hiç şüphem yok.

Bir süredir Oğuz’un durumu nedeniyle 26 Haziran 
Çeşme programı ile ilgili gruba yazmaya elim var-
madı. Veda töreni sırasında orada bulunan arkadaş-
larla programı iptal etmeme kararı aldık. Aynen bu 
akşam Ankara’da toplanan arkadaşların yapacağı 
gibi... Belki daha sık ve farklı  ortamlarda bir araya 
gelerek onu ve kendimizi mutlu edebiliriz...

Bu mesaj aracılığı ile sizlere yaklaşan Çeşme 
programını yeniden hatırlatmak istedim.

Katılanların sayısı artarsa çok güzel olur.”

‘Ulus Taraflarının Bıçkın Delikanlısı 
Engin’in Oğuz ile Birlikte Ulus Turu

Oğuz Ankara’yı çok iyi bilirdi. Ankara’nın ne-
resi has, neresinde neye bakılır, neresinde ne yenir 
bunları da bilirdi. Çocukluğumuzun Dışkapı civarında 
geçmiş olmasından mıdır, ya da Hacettepe’ye yakın 
olmasından mıdır, Ulus’u, Samanpazarı’nı, Kale civa-
rını, Çıkrıkçıları, Suluhan’ı hep iştahla anlatırdı.  

Bizim Engin almış Oğuz’u yanına bir Ulus turu 
atmışlar birlikte:

“Osman Nuri artık yokmuş. Ali Uzun ise duruyor.

İstihbarat MİŞMİŞ personelinden.

MİŞMİŞ KURUKAHVE KURUYEMİŞ  de duruyor 
yerinde yani. Bir kadın sesi hatırlıyorum bu reklam 
anonsunu okuyan. Radyo muydu yoksa sinemalarda 
mı çalardı ondan emin değilim. MİŞMİŞ de her şey 
eskisi gibi. Ufacık dükkanda yok yok. Gerçi son dö-
nemde yaygınlaşıyor satış noktaları ama hiçbir yerde 
yokken bile MABEL sakız vardı adamlarda ve baston 
çikolatalar.

Ben son zamanlarda vakit oldukça yalnız başıma 
Ulus’a gidiyorum. Geziyorum işte. Sağa sola bakını-
yorum. Belleğimle şimdiki zaman arasında görüntü 
eşleştirmeye çalışıyorum. Ulus Hali hala çok güzel. 
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Mustafa Oğuz Güç’ün Ardından 

Karşısında bir çarşı vardı. Küçücük çarşıda akvar-
yumcular kuşçular vardı. Ev bitkileri çiçek toprağı 
filan da satılırdı. Orası da durmakta. Anafartalar 
caddesine dönerken KAM SPOR vardı yanlış ha-
tırlamıyorsam.Yok şimdi orada. Onlar işi ilerletti. 
AVM’lerde varlar artık. Vitrinindeki kramponlara çok 
bakmıştım dakikalarca belki ve yalanarak. Kösele 
tabanlı el yapımı kabaralı kramponlar. En kralının 
tabanından çivi çıkardı birkaç kez giyildiğinde ama 
yalanarak bakardık yine de. Modern Çarşı sizlere 
ömür. Yanmıştı biliyorsunuz. Anafartalar Çarşısını 
patlamadan sonra aynen tamir etmişler. Konya’dan 
Kastamonu’ya giderken vesait azlığından ötürü 
Ankara’da mecburi konaklama vardı. İşte o zaman-
larda bu çarşıya veya Kızılay Gima’ya gitmenin 
hayalini kurardım ben. Çünkü yürüyen merdiven 
vardı ikisinde de. Lafı açılmışken Ulus’ta Gima’nın 
olduğu bina gudubet bir yer olmuş. SÜMERBANK 
binasında boydan boya LC WAİKİKİ tabelası var. Bir 
anlamda memleketteki evrimin nişanesi gibi. Etlik-
Keçiören dolmuşlarının kalktığı durak sizlere ömür. 
Rekreasyon filan da yapmamışlar. Sanırım Maliye 
Bakanlığına otopark olmuş. İsmetpaşa yönü hala çok 
şenlikli. Biraz pavyon ve yatakhane otel istilası var  
ana caddeden ara sokaklara doğru ama birahaneler 
duruyor ve meyhaneler. Kalın ağızlı, kalın tabanlı 
ucuz rakı bardakları hala serviste. Seyyar kasetçiler 
bile vardı yakın zamana kadar. Kıvırcık Ali’nin ka-
setini almıştım ben birinden. Denk gelmişti kasetçi. 
Ben’’bir şey alayım bundan’’ diye niyetlenmiştim. En 
anlamlısı onu almak gibi gelmişti o bölgede. 

 şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu

götürdükçe ciğer aney içim yanıyor

yanıyor da güzel anam yürek kanıyor

Biterim ben bu vatandaşın bu şarkı 
sözlerine.’’But götürüyor’’diyor adam ya. Şeref-
siz kimse o hem et yiyor ve hem de buduyla yiyor. 
Köylerde hayvan kesildiğinde et fazla işlenmez. En 
fazla 4 but ayrılır ve hali vakti yerinde olan bütün 
but satın alır. Olmayana kalan bellidir. Omurga 
kemiği ve etrafında kalan et parçaları. Adam oradan 
o kültürden geliyor. Ya da orada kalmış ama şehre 
gelmiş. Şarkının adı da ömre bedeldir. Araştırın. Bir 
de adamın fotoğrafına bakın eliniz değerse.

Hal tarafına dönersek halin arkasındaki Sobacılar 
Çarşısı duruyor. Halin arkasından Hergele Meydanı 
yönüne merdivenle inilen sokaklar çok az değişiklikle 
yerlerinde. Bit Pazarı dediğimiz yer yerinde. Biraz 

daha konfeksiyon havası gelmiş biraz da spotçu be-
yaz eşyacı istilasına uğramış, cep telefonu seyyarları 
kuşatmış etrafını ama yine de yerinde. WRANGLER 
mont aldık bir arkadaşa 10 liraya. Adamlar hala ora-
da o markada kalmışlar yani. Gayetle de güzel mont-
lar. Deri süet mont palto satıyorlar 2.el. En babası 
100 liraya  alınır.

Bunları geçen gün cenazede kıyısından köşesin-
den konuşmuştuk. Ve belki de asıl onunla tatlı tatlı 
konuşmak-azıcık şaşırtmak-çokluk şaşırmak vardı 
bu bahiste ama neylersin. Sadece neylersin…

Osman Nuri artık yokmuş. Ali Uzun ise duruyor. 
Mevlütte onların şekerleri dağıtılmış. Mevlüdün 
ilk dizeleri aklımda. ’’Ol gece kim doğdu ol hayrü’l 
beşer-anesi anda neler gördü neler’’. Ezberimde 
kalmış işte. Lisede edebiyat kitabında konu muydu 
bu mevlüt, yoksa karıştırıyor muyum ben? Ya da niye 
aklıma 1978 de katıldığım ilk mevlüt geldi şimdi? 
Kahve taranmıştı. Öldürülmüştü bir arkadaş. Ailesi 
sene-i devriyesinde haber göndermişti ’’arkadaşları 
da katılsınlar isteriz mevlüdüne’’ diye. Gitmiştik 
kuzu kuzu. Oturmuştuk bir kenara ve dinlemiştik 
saygıyla. Hiç ukalalık etmemiştik. Oysa ukalalık 
zamanlarımızdı aslında.   

İçimden yine söylemek geliyor ki ben Oğuz’u 
gerçekten çok özleyeceğim. Ve öyle görünüyor ki 
yaşadıkça daha çok. Yaşayana ödül müdür-yaşa-
manın diyeti midir bilmiyorum. Konuşuruz bir ara 
ya da yazarım bir gün sizlere dünyada kalmak ile 
dünyadan göçmek konusunda kendi yaşadıklarımdan 
süzdüklerimi…”

Şimdilik Son Sözümüz
Hepimiz biliyoruz ki sürüp gidecek bizim yer-

yüzündeki maceramız. Sevgili Oğuz’u AAAL78’liler 
olarak bir kez daha sevgi ve özlemle anarken, önceki 
yıllarda aramızdan ayrılan ve kim bilir belki de şimdi 
Oğuzumuz ile birlikte olan, Vedat Ümit Etiz, Nuran 
Konakçı, Yasemin İrfaner, Tunç Güçhan ve Sibel 
Yavuz’u da sevgi ve özlemle anıyoruz.

Oğuz’un ardından bir arkadaşımızın söylediği gibi:

“…Ve demiştik ki, bir insan bu dünyadan ayrıl-
dıktan sonra geride kalanlar saatini çalışır durumda 
tutmalı ki, ondan bir ses duymayı sürdürelim. Şimdi 
bizler senin geride bıraktığın köstekli saatleriniz.  
Ömrümüz yettiğince, bu anlaşılması zor ve tuhaf 
yeryüzünde senin sesin olmayı sürdüreceğiz.”
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Prof. Dr. M. Oğuç Güç’ün bu son yazısı TFD Bülteninin 100. sayısından dolayı bir önceki 
sayımızda yayımlanamamıştır.

Kendisini özlemle, saygıyla ve Rahmetle anıyoruz.

Türk Farmakoloji Derneği 

Bülten Komisyonu

“Gabin”den “Guru Tipi İşyeri 
Zorbalığı”na Akademik İşyeri Suçları

Zulüm zayıflıktan doğar
Seneca (MÖ 4 – MS 65)

Zor insanların harman olduğu yerdir Akademia. 
Toplum ortalamasından daha zeki olmalarının yanı 
sıra sonsuz iş garantisinin verdiği güvenle profesyonel 
iş ilişkilerinde hiçbir sınır tanımadan egoizmlerinin 
doruklarında gezebilen akademia mensupları, bu-
nun çevrelerine ne kadar zararlı olduğunu asla dile 
getirmezler. Zaten kurnazlık denilen aşağılık davranış 
kalıbını zekâ gösterisi zannederek yücelten bir kültür 
ortamında yetişmiş olan bu güzide evlatların azım-
sanmayacak kadar çoğu, özellikle doçent kadrosunu 
aldıktan sonra, metamorfik bir değişime uğramakta ve 
sınırtanımaz bir şekilde iş yeri suçu işlemeyi kazanıl-
mış hakları olarak algılamaktadır. Nitekim üretkenlik 
konusunda hiçbir baskısı veya beklentisi olmayan 
süfli üniversiter yaşantımız onlara bu tip olumsuz-
lukları kendi sınırlı egemenlik alanlarında sonsuza 
kadar yaşatabilme özgürlüğünü de garantilemekte-
dir. Dolayısıyla da günümüzde insanlık suçları kap-
samında değerlendirilmeye başlanmış bir suiistimal 
tipi olarak “işyeri zorbalığı (=bullying, mobbing)“, 
ast-üst ayrımı yapmadan maalesef birçok akademia 
mensubuna günlük hayatı dar etmektedir. Ülkesel, 
kurumsal ve kişisel üretkenliği azaltan, işyeri barışını 
ve kişileri onulmaz şekilde yaralayan bu kabul edile-
mez fenomeni tanımak ve özellikle de akademia da 
sıkça karşılaşılan iki tipini (i.e.  i.e’leri çıkarsan nasıl 
olur? Gabin ve Guru Tipi İşyeri Zorbalığı) gündemimize 
taşımak ve tanıtmak amacıyla kaleme alınan bu yazı-

nın herhangi bir referans niteliği taşımadığı, DSM-IV 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
veya Dünya Sağlık Teşkilatı’nın WHO-ICD 10 (F60-F69) 
kapsamında sınıflandırdığı erişkin tipi davranış-kişilik 
bozukluklarının konuya ilişkin yönlerini irdelemenin 
konunun uzmanlarına bırakıldığı akılda tutulmalıdır.

Gabin ?? Ne alakası var ? O sadece Borçlar 
Kanunu’nda geçen bir konudur !

Doğru. Mecelle, Roma ve Fransız Hukuku’nda da 
yer almasına karşın “gabin” terimi hata, hile, sahte-
karlık gibi günlük kullanımıza girmemiş olup ülke-
miz yasalarından sadece T.C. Borçlar Kanunu’nun 
21. Maddesi’nde geçmekte ve hep bir hukuk terimi 
olarak sömürme, alışverişte aldatma veya aşırı yara-
lama olaylarında kullanılagelmiştir. Teknik tanımıyla 
“..kişinin müzayaka (=darda kalma), hiffet (=düşünce-
sizlik) veya tecrübesizliğinden (=toyluk) yararlanarak 
ivazlar (bedeller) arasında açık bir nisbetsizlik yaratıp 
onu sömürmek..” olarak ifade edilen gabin terimi, 
kısaca “kişinin zaafından yararlanarak onu istismar 
etmek” olarak özetlenebilir. Bir örnek vermek gerekir-
se, bıçaklandığı için kanamakta olan (müzayaka hali) 
bir kişiden taksicinin  iki adım mesafedeki acil servise 
götürmek için cüzdanındaki tüm parasını (orantısız 
bedel) istemesi tipik bir gabin durumudur. Uzmanlığı-
mız gereği Etik Kurullarda sıkça görev yaptığımız için 
biz farmakologların özellikle gabin suiistimalini iyi ta-
nımamız gerekmektedir. Çünkü doktor-hasta ilişkisin-
de kuvvet dağılımı her zaman güçlüden yana ve aşırı 
dengesizdir ve özellikle çocuklar, mahkumlar, askerler, 
akıl hastaları gibi kısıtlıların klinik araştırmalara alın-
ması sırasındaki bilgilendirilmiş (!) olur alım işleminde 
müzayaka halinin hep var olduğu akılda tutulmalıdır. 

Prof. Dr. M. Oğuz Güç  
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“Gabin”den “Guru Tipi İşyeri Zorbalığı”na Akademik İşyeri Suçları

Nihayetinde prematüre bebeği kuvözde yatmakta olan 
bir anne-babanın doktorların isteklerine karşı çıkma-
ları pek de sık görülen bir durum değildir.

Öte yandan, doğası gereği hiyerarşik yapılanma-
nın kurallarından nadiren taviz veren akademiadaki 
ast-üst ilişkilerinin genellikle olması gerekenden fazla 
tek yönlü (i.e.! neredeyse daima yukarıdaki güçlüden 
aşağıdaki güçsüze doğru) kuvvet akışında bulun-
ması, gabin meselelerinin sıkça yaşanmasını olası 
kılmaktadır. Burada vurgulanması gereken esas nokta 
gabin suçlusunun üzerine düşeni (tanımlanmış vazi-
fesini, insanlık gereği yapması gerekenleri veya ortak 
algının gerektirdiği normal toplumsal refleksleri, vb) 
kasten ve bilinçli olarak (=taammüden) yapmadığı 
halde, hem dış etkenlerden kolay incinir, hem de 
talepkar durumda bulunan astının aleyhine sonuç-
ların oluşmasını sağlamasıdır. Mesela bir sebeple 
hoşlanmadığı öğrencisinin tezini makul bir sürede 
okuyup değişiklikleri işaretlemesi gerektiği halde ev 
ödevini geciktiren bir danışmanın sınava kısa süre 
kala gelip eğer o araştırmaya dayanan makaleyi de 
yazmazsa tezine ilişkin düzeltmeleri vermeyeceğini 
belirtmesi öğrencisine karşı işlediği bir gabin suçu-
dur. Veya kadro atamalarında jüri üyesi olarak görev 
yapacak bir kişinin görevlendirilme evrakını kasten 
sekreterlikte bekleterek tebellüğ etmemeye çalışma-
sı, tebellüğ etse bile raporunu son gün adi posta-
ya üstelik yanlış adres yazarak teslim etmesi gibi 
manevralar kimi şark kurnazı akademisyenlerin sıkça 
başvurduğu gabin işleridir. Çünkü bu durumlarda 
müzayaka halindeki kişinin hiffetinden ve toyluğun-
dan yararlanarak bir şekilde ona ekstra bedel ödetil-
miş olmaktadır. Öte yandan gabini sinsice günlük iş 
pratiğine uyarlamış olan akademisyenlere aramızda 
maalesef sıkça rastlamaktayız. Bu kişiler toplumsal 
toleransa sığınarak kendilerini önemli ve titiz göste-
rebilmeyi becerebilmekte ve mesela sekreterlikte asılı 
olan resmi duyuruları “Bana şahsen tebliğ edilmedi 
ki“ gerekçesiyle veya kurumsal olarak alışılagelmiş 
olan vizit, seminer-makale saati, departman partisi 
gibi akademik-nonakademik buluşmaları “Resmen 
duyurulmadı ki” gibi gerekçelerle görmezden gelip 
sonuçta “Aman o hocanın dersinin saati değiştirilmez 
çünkü ajandasına bakmaz” gibi irrasyonel bir davra-
nış kalıbının bedelini çalışma arkadaşlarına ödetmeyi 
norm haline getirebilmektedirler. 

İşyeri zorbalığı çeşit çeşittir..

Akademik işyeri suçlarından gündemimize özel-
likle taşımak istediğim ikinci insan hakları ihlali tipi 
“Guru Tipi İşyeri Zorbalığı”dır. Bunu açıklamadan ev-
vel diğer tip zorbalıkların adlarını öncelikle anmakta 
fayda var. Bunların ilki kontrol delisi (=control freak) 
ve emosyonel vampirlik yaparak işkolik olmakla 
karakterize olan “Seri Zorba (=Serial Bully)”, ikin-
cisi narsisizm özürlü histrionik kişilik yapısıyla hep 
başkalarından almak isteyen “İlgi Arayıcı (=Attention 
Seeker)”, üçüncüsü kifayetsiz muhterisliği ile karak-
terize “Ben Olmak İstiyorumcu (=Wannabe)” ve so-
nuncusu ise Dr. Jeykll-Mr. Hyde davranış kalıbındaki 
zeki manüplasyonlarıyla hayatı çevresine dar eden 
ve çok zor teşhis edilebilen “Sosyalleşmiş Endüstri-
yel  İşyeri Psikopatı (=Socialized Industrial Workp-
lace Psychopath)” dır.  Sayılan bu zorbalık tiplerine 
ilaveten değişik kişilik bozukluklarını farklı dozlarda 
içeren hibrid tiplerin de bulunabileceğini akılda tu-
tarak daha detaylı bilgi  http://www.bullyonline.org/ 
portalından edinilebilir.

Guru Tipi İşyeri Zorbalığı..

Akademiaya en uygun özellikler içerdiğini dü-
şündüğüm bu tip işyeri zorbalığının karakteristiğini 
maddeler halinde vermekte fayda var.
• Genellikle dar bir uzmanlık alanında başarılıdır, 

çevresinde eksper olarak bilinir
• Patronu tarafından para, şöhret, siyasi güç, vb. 

getirdiği için kollanır
• İnsani ilişkileri “sıfır”dır, emosyonel olarak imma-

türdür
• Genellikle çok zekidir ama ortak algıdan bihaberdir  

sağduyudan yoksundur?
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“Gabin”den “Guru Tipi İşyeri Zorbalığı”na Akademik İşyeri Suçları

• Ciddi olmayan konulardaki sohbetleri sürdüremez

• Kendine dönüktür, başkalarının duygularını oku-
yamaz, duygusal yardım yapamaz

• Dostça ve samimi “insani ilişki”nin çıkış sebebini, 
doğasını ve amacını anlayamaz

• Bencil, kendine-odaklı, kendinden fikirli, dogma-
tik, düşüncesiz, ahkam kesicidir

• Başkalarının ne düşündükleri hakkında varsayımlar 
açıklar

• Şimdide? Halde?Bugünü? Mevcut günde yaşamaz, 
geçmiştedir. Geçmişle hesaplaşır ama hesabı kapa-
tamaz

• Kişileri, eşyayı sahiplenir, paylaşmaz, her zaman 
alıcıdır

• Kendini üstün hisseder, kanunların ve kuralların 
başkaları için olduğuna inanır

• Sosyal kurallara uymaz, örneğin sofra adabına 
aykırı davranır

• Kendinden sonra gelecekler konusunda problem 
yaratır, halef yetiştirmez

• Bedelini düşünmeden amaçlarına pervasızca koşar, 
yalan bile söyleyebilir

• Kontrol delisidir, altındakilere “micromanage-
ment” yapar, özel hayatlarına karışır

• Organize, temiz, tertiplidir

• Katı rutini vardır, iş-görev odaklıdır, eksikliklerinin 
olabileceğini kabul etmez

• Dalkavukluktan hoşlanır, tehdit oluşturmayan 
astlarını dalkavukluk karşılığı destekler

• Başarılı ve bağımsız olmaya başlayan eski favori 
kişilerine ihanet eder

• Topluluk içerisinde beceriksiz ve patavatsızdır ama 
kötü olarak algılanmaz

• Karşısındakini az önce söylediklerini tekrarlamaya 
zorlar

• Ketumdur, gizli-kapaklıdır, kendi hakkında bilgi 
vermez

• Başkalarının fikirlerini dinlemeye, geri-bildirim 
almaya hevesli değildir

• İşler istediği gibi gitmezse huysuzluk nöbetleri 
sergiler

• İnkar ve yalanlamayı ana savunma aracı olarak 
kullanır

• Kendi davranışlarının sorumluluğunu asla yüklen-
mez, başkalarına atar

• Erkek guru eğer kuvvet erki mutlak ise seksüel taciz 
yapabilir

Yukarıda http://www.bullyonline.org/ tan kısal-
tarak akatardığım özelliklere ilaveten kendi gözlem-
lerimi de sizlerle paylaşmak isterim.  

Öncelikle bu zorbaların istisnasız ortak özelliği, 
ailevi ve kariyer geçmişlerinde ağır travmalara, şans-
sızlıklara, yoksulluk/yoksunluklara maruz kalmış ola-
rak sevgiden ve şefkatten uzak ortamlarda büyümüş 
olmaları idi. Buna rağmen hepsi de o kötü günlerin-
den bugüne kadar geçen zaman içerisindeki başarılı 
sağkalımlarını dizginlenemez kariyer hırslarına borçlu 
olduklarını fark etmiş durumdaydılar. İlaveten de 
hemen hepsi, kendilerindeki güce tapınma defekti-
ni farkeden daha güçlü bir diğer zorba tarafından 
sistematik olarak yıllarca sömürülmüş lerdi. İşin ilginç 
yanı ise, bu kişiler ağır şekilde sömürüldüklerinin 
farkında idiler ama bunun çevresindekiler tarafından 
da gayet iyi bir şekilde analiz edilmiş ve bilinmekte 
olduğundan bihaberdiler ve benim hiç bir zaman 
anlayamayamadığım bir aymazlıkla pervasızca, “Ar-
tık sıra bende, bana yapılmıştı, ben de yapacağım, 
bu benim hakkım” kalıbında davranmakta sakınca 
görmüyorlardı. Gerçi bu durumun altta yapan sebe-
bini bizlere çocuk psikiyatrisi derslerinde öğretmiş-
lerdi.. “Suiistimal yapan çocuk geçmişinde mutlaka 
suiistimale uğramıştır!” ama nasıl olup da bu kadar 
zekâlarına rağmen bu ayıplarını gizleyemediklerini 
anlamakta halen zorlanıyorum.

Dikkatimi çeken ikinci bir ortak özellik ise bu 
kişilerle uzun süreli ilmi, sosyal, mesleki vb, içerikli 
uzunca süren bir toplantıyı bitirip kendi başıma kal-
dığımda “Yahu biz ne sonuca vardık? Bu kişi herhangi 
bir nihai karara vardı mı? Nasıl oldu da bu kadar süre 
konuşup hiçbir şeyi kesinleştiremedik?” sorularının 
bende yarattığı nahoş yetersizlik hissi oldu. Zaman 
içerisinde bu zorbalık tipini tanımaya başlayınca, 
aslında bende oluşan bu olumsuzluğun tamamen 
zorbanın kontrol deliliği özelliğinden kaynaklanan ve 
“işleri sürekli muğlak tutarak herşeyi pazarlık ko-
nusu yapıp, kanun-kural dışında barınmak” amaçlı 
olduğunu algılamaya başladım. Nitekim bu kişilerden 
bazılarının doçentlik sınavlarına biri olumlu, diğeri 
olumsuz iki adet raporla girdiğini ve diğer jüri üyele-
rinin gidişatına göre raporunu verdiğini camiamızın 
“açık sırrı” olarak bilmeme rağmen olayı kabullene-
miyordum. Ta ki bu kişilerden birinin basit bir etik 
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kurul dosyası hakkındaki kendi hakem görüşünü karar 
kağıdına kurşun kalemle yazıp, diğer üyelerin zıt bir 
kararı oluşunca, kurşunkalem silgisi ile yazdıklarını 
silip diğer üyelere uyumlu kararı mürekkeple yeniden 
yazdığına bizzat şahit oluncaya kadar. İşte o zaman 
taşlar yerli yerine oturdu ve kendimi daha rahat 
hissetmeye başladım, çünkü fenomeni tanımlayabil-
miştim ama o kişiye karşı da bir acıma hissim oluştu. 
Kontrol deliliği ile çift rapor arasındaki ilişki çok açık 
olmamış.  Birkaç cümle eklesen nasıl olur? Çünkü 
kariyer geçmişinde kendisinden çok daha güçlü Guru 
tipi zorbaların sürekli örselemesine maruz kala kala 
kendisini en güvenli hissetmesi gereken kendi eksper-
tiz alanında bile korkak-muğlak hale düçar olmuştu.

Vurgulamak istediğim üçüncü ortak özellik ise bu 
tip zorbaların günlük hayattaki sıradan durumları, çok 
kolaylıkla, sağduyularıyla uyumlu hareket eden nor-
mal kişilerin içinden çıkamayacağı hale getirebilmele-
ridir. Basit bir örnek vermek gerekirse.. “Yemek siparişi 
vereceğim. Adana, Urfa, kuzu şiş, tavuk şiş varmış. 
Hangisini tercih edersiniz?” sorusunun normalde “Ben 
birşey istemiyorum” da dahil toplam beş adet cevap 
seçeneği vardır. Fakat malum zorbalar “Sen ne tercih 
edeceksin?” diye sorarlar! Daha sonra sizin tercihinizin 
kolesterol, sarımsak, aflatoksin, Salmonella, Helicoba-
cter pylori, vb. risklerini irdeleyip “Başka tercih yok 
mu?” diye sormaya devam ederler. Utana sıkıla “Yok-
muş” derseniz bu sefer de “Sen ne önerirsin?” diyerek 
kendi tercihlerinin kolesterol, tuz, acı vb. sorumlulu-
ğunu size yüklemeye çalışarak olayı kolaylıkla çözüm-
süzlük sonsuzluğuna doğru uzatabilirler. Dolayısıyla 
da ruhen düğüm olmuş sıradan bir ast olarak kendinizi 
pişman olmuş, çaresiz ve yetersiz hissetmeniz kaçınıl-
maz sonunuz olur. Benzer şekilde hasbelkaber bir şar-
küteriden alışveriş yaparken sizin yanınızda “300 gram 
kaşar” isteyip de tezgahtarın “330 gram geldi, olur 
mu?” sorusuna “Olmaz, 30 gramını kes al” yanıtına 
şahit olmanız sonucu çaresiz tezgahtarın “30 gramlık 
parçayı kime satacağım” homurdanmasının vicdani 
yükünü de paylaşmanız kaçınılmazdır.

Yalnız başına acı çekme ! Haykırarak söyle..! Her-
kes duysun ki zorbalar vazgeçsin..

Peki ne yapmalı? Gabin veya Guru Tipi Zorbalık-
larla başa çıkmanın yolu önce onu tanımak ve afişe 

etmek sonra da idari egemenlerin güçsüz masumların 
vazgeçilemez insan haklarını korumalarını ve teslim 
etmelerini sağlamaktır. Çünkü malum olduğu üzere 
suiistimal ediciler hep kapalı kapılar ardında suçlarını 
işlerler ve onları en çok korkutan afişe olmalarıdır. Bu 
çocuk istismarında da yaşlı istismarında da böyledir. 
Öte yandan akademik işyeri suçları ile sistematik bir 
mücadele yapabilmenin belki de ilk basamağı suçu 
işleyenlerin etkilerini azaltmak üzere onları pasif 
pozisyonlara yükseltmek/sürmek olabilir. Çünkü 
ülkemizdeki Muhakemat-ı Memurin Kanunu’nun yad-
sınamaz koruyucu zırhı ve bu tip modern zaman suç-
larının o devirlerde tanımlanmamış olması idarenin 
elini kolunu ciddi şekilde bağlamaktadır. Dolayısıyla 
bu gibi durumlara karşı bulunan bir İngiliz çözümü 
olan “Terfi Ettirip Pasifleştirmek (i.e. Eski başbakan-
ları Lordlar Kamarası’na yükseltmek)” gibi mesela 
“Yetkisiz Yüksek İstişari Bilim Kurulu”na atamak bir 
çözüm olabilir. Öte yandan da zorbalığa maruz kalan-
ların korunması gereklidir. Çünkü kurumsal uygun-
suzlukları fâşeden kişilerin (böyle nasıl oldu?) “ifşa 
edici (=whistleblower)” de uzun vadede şahsi bedel 
ödeyerek maddi-manevi kayıplara uğramaları sıkça 
rastlanan bir durumdur. Gerçi mesela banker faciasın-
da kaptırdığı parasını alabilmek için geceden saba-
ha kadar banka önünde kendisinin yerine kuyruğa 
girmesini talep eden bir Guru’ya herhangi bir edilgen 
astın nadiren hayır diyebildiği ülkemizde bunu nasıl 
başarabileceğimiz üzerinde çokça düşünmemiz ve 
özveriyle çalışmamız gereken çok zor bir sorundur.

Daha fazla bilgi için bkz.

1. Gabin Davaları - Eraslan Özkaya, Seçkin Yayınevi, 
Ankara 2000 (ISBN 9753472536)

2. http://www.bullyonline.org/

3. Without conscience, the disturbing world of psy-
chopaths among us, Robert D Hare, The Guilford 
Press, 1999, ISBN 1-57230-451-0.

4. Toxic Coworkers: How to Deal with Dysfunctional 
People on the Job: Working with the narcissists, 
borderlines, sociopaths, schizoids, and others, 
Alan A Cavaiola PhD and Neil J Lavender PhD, New 
Harbinger Publications; 1st edition, 2000.



��

MOBBING  (psikolojik yıldırma)

Sayın Prof. Dr. Oğuz Güç’ün daha önceki sayıda 
yayınlanan yazısını okuduktan sonra iş dünyasın-
da bir süredir geçerliliğini koruyan ve bilinmesinde 
büyük yarar bulunan “mobbing” kavramı konusunda 
bilgilendirici bir yazı yazmanın yararlı olabileceğini 
düşündüm. Bu yazıyı hazırlamam konusunda beni teş-
vik eden ve önerileriyle yol gösteren Sn. Prof. Dr. Oğuz 
Güç’ü de rahmetle anıyorum. Amacım değerli meslek-
daşlarımızı güncel olan bu konuda bilgilendirmektir.

Latince bir kavram olan “mobbing”, psikolojik 
şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya 
sıkıntı vermek anlamına gelir. Özellikle hiyerarşik 
yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu 
örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da 
grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli 
sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sos-
yoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda 
disiplinlerararası çalışılan bir konu haline gelmiştir.  
Hukuki anlamda bir davranışın ‘mobbing’ olması için 
mutlaka ‘sistematik’ şekilde ve en az 6 aydır yapılıyor 
olması gerekir. Yoksa günlük yaşam içerisinde herkes 
tarafından yaşanabilecek stres, kaygı, öfke gibi dav-
ranışlar ‘mobbing’in tanımına uymayacaktır.

“Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerin-
de Psikolojik Taciz (Mobbing)” kitabının yazarı Pınar 
Tınaz, “mobbing”’in belirtilerini   anlatıyor (1): 

“MOBBING” NASIL UYGULANIR? 
Kişiye yetenek ve becerilerinin çok altında veya 

uzmanlık alanına girmeyen işler verilir. İşle ilgili tüm 
önerileri reddedilir. Geliş gidiş saatleri, telefon ko-
nuşmaları, çay kahve molaları ayrıntılı olarak kontrol 
edilir. Sürekli eleştirilir veya küçümsenir. Kişi, işle 
ilgili önemli gelişme ve haberlerin dışında bırakılır. 
Kişinin arkasından çeşitli söylentiler çıkartılır. Heinz 
Leymann kitabında “mobbing” yöntemlerini şu şekil-
de anlatıyor (2): 

1. Kendini göstermeyi ve sağlıklı iletişimi bozmak: 
Sık sık sözünüz kesilir, yaptığınız iş sürekli olarak 
olumsuz eleştirilir. Jest ve bakışlarla rahatsızlık 
verilir. Tehdite kadar iş uzar.

2. Sosyal ilişkilere saldırı: Sosyal ortamdan tecrit edil-
mesine çalışılır. En ufağından her türlü ilişki kesilir. 
Yok gibi kabul edilir ki bu ağır bir taciz yöntemidir.

3. İtibar ve şöhrete saldırı: Sürekli dedikodu üretilir. 
İmajınız zedelenmeye ve böylece güvenilirliğinizin 
yitirilmesine çabalanır. 

4. Kişinin yaşam standartları ve mesleki konumuna 
yönelik saldırı: Yetenek ve birikimlerinizle orantısız 
işler verilir. Sürekli iş değişiklikleri yapılır. 

5. Kişinin sağlığına yönelik saldırı: Fiziksel olarak 
kaldıramayacağınız yoğunlukta işler yaptırılır. 

“MOBBING” E UĞRAYAN KİŞİDE GÖRÜLEN BELİRTİ-
LER NELERDİR? 

Sıkıntı, panik atak, depresyon, yarım baş ağrısı, 
baş dönmesi, hafıza kaybı, dikkati toplayamama, 
uykusuzluk, kaşıntı, kızarma, pullanma, döküntü, 
göz kararması, görmede bulanıklık, boyun kasları ve 
sırtta ağrı, hızlı ve düzensiz çarpıntı, kalp krizi, ne-
fessiz kalma, nefes alamama, yanma, ekşime, hazım 
zorluğu gibi mide rahatsızlıkları, organizmanın sa-
vunma yapılarında zayıflama, hastalıklara çok çabuk 
yakalanabilme, titreme, terleme, bacaklarda halsizlik 
ve kas ağrıları gibi çok sayıda belirti görülebilir. 

MOBBING’E UĞRAYAN KİŞİNİN ÖZELLİKLERİ (3) 
Endüstri Mühendisi ve Eğitimci Danışman Gülcan 

Arpacıoğlu, bu kişinin özelliklerini şu şekilde tanım-
lıyor: Kendini ispatlamış ya da ispatlamaya başlamış 
çok iyi niyetli, ilkelerine son derece saygılı, çok sadık, 
çok dürüst, kendine çok saygı duyan ve işyerine 
hizmet etmeyi düşünen bir kişidir ve saf insanlardır. 
Bu kişiler sabahları, ‘İşe gidip akşama kadar bütün 
emeğimi vereyim’ diye düşünen insanlardır.

NEDEN MOBBING UYGULANIR? (3) 
Yıldıran kişilerin yüzde 58’i, kurban boyun eğme-

yi reddettiği ve kontrole direnç gösterdiği için, yüzde 
56’sı kurbanın yıldıran kişiden kişiden iş konusunda 
daha üstün olmasından kaynaklanan çekememezlik 
sebebiyle, yüzde 49’u kurbanın sosyal yetenekleri, 
olumlu tavırları ve iş yerindekilerce sevilmesi se-
bebiyle, yüzde 46’sı kurbanın kurum içinde yanlış 
giden olguları otoritelere bildirmesinin ispiyonculuk 
gibi algılanması ve yüzde 42’si de yıldıran kişilerin 
acımasız kişiliği nedeniyle mobbing uyguluyor. Dav-

Doç. Dr. Zafer Güney 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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ranışların zorbalık sayılması için sistemli, uzun süreli, 
- en az 6 ay-, sık sık ve hatta örgütlenerek, gruplaşa-
rak yapılması gerektiğinin de altı çiziliyor.

MOBBING UYGULAYAN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ (4)
Yapılan çalışmalar, işyerinde duygusal şiddet 

uygulayan kişilerin güvensiz, korkak ve kıskanç 
olduklarını, birçoğunda kişilik bozuklukları olduğunu 
ortaya koymuştur. Kötü bir çocukluk geçirmiş olma-
ları söz konusudur. Yıpratmak için genellikle uyumlu 
insanları seçerler. İyi  yetişmiş elemanlar onlar için en 
kolay hedeflerdir.

Her iş yerinde rekabet vardır ve bu nedenle çatış-
malar olur. Ama mobbing insanın içindeki kötülü-
ğün harekete geçmesidir. Bunun sonucunda kişinin 
yaşama sevinci kırılır. Mobbing uygulanan kişi büyük 
oranda stres yaşar. Burada unutulmaması gereken 
mobbing yapan kişinin, kişilik bozukluklarının bu-
lunduğunun bilinmesidir. Mobbing uygulayan kişiler 
çalışanı motorlardaki beygir gibi değiştirilebilen bir 
güç olarak görürler. Yani mobbing mağduru değil, 
mobbing yapansorunludur.

KİMLER MOBBING UYGULAR? (2)
Sürekli pohpohlanmaya alışmış, statükocu, ye-

rini kaybedeceği endişesi ile dolu ve ben merkezci 
kişilikler mutlaka başkaları üzerinde psikolojik baskı 
kurmaya niyetleneceklerdir. Ancak bunun için belir-
leyici olan ‘örgütsel ortam’ olacaktır. Psikolojik taciz 
‘başıboş ortamlar’ı bulduğunda hayat bulur. Karşı-
lıklı anlayış, hoşgörü ve etkin bir liderliğin olduğu 
kurumlarda psikolojik taciz eylemleri ya hiç görülme-
yecek ya da oluşum safhasında sona erdirilecektir. 

Aynı zamanda narsist özellikler taşıyan bu kişiler, 
kendilerini yüceltmek için başkalarını kullanırlar, 
başkalarının duygu ve düşüncelerine, gereksinimleri-
ne empati göstermezler (5).  Mobbing mağdurlarının 
en büyük sorunu yaşadıklarının ne olduğunu bilme-
meleridir. Dolayısıyla nasıl çözüm aramaları gerekti-
ğine de karar verememeleridir.

NE YAPILMALI ?
Mobbing mağdurlarına yapılan önerileri şu şekil-

de özetlemek mümkündür: 

- Sabırlı olun 

- Özgüveninizi, özsaygınızı ve değerlilik duygunuzu 
koruyun

- Kendinizi geliştirin

- Kendinizi toplumdan koparmayın

- Yaşadıklarınızı yakın arkadaşlarınızla paylaşın

- Arkadaşlarınızla, dostlarınızla daha çok birlikte 
olun

- Değerlerinize sahip çıkın, yaşadıklarınız değerleri-
nizin yanlış olduğu anlamına gelmez

- Her yerde herkese haklı olduğunuzu ve size haksız-
lık yapıldığını kanıtlamaya çalışmayın 

- Geleceğe bakın, yaşananlar insanları ve kendinizi 
tanımanız için iyi bir fırsattır. 

YASAL BOYUT
İşverene ‘işyerinde psikolojik tacizi engelleme yü-

kümlülüğü’ getiren Borçlar Kanunu Tasarısı’nın yasalaş-
ması ile Türkiye ‘mobbing’ kavramıyla tanışmış oldu.

TBMM Adalet Komisyonu’nun, Borçlar Kanunu 
Tasarısı’nda, işverene psikolojik tacizi (mobbing) 
engelleme yükümlülüğü getirmesi, bu konuda açılan 
davalarda yargının işini kolaylaştıracaktır. İşten ay-
rılmaya zorlanan ve güç koşullarda çalışanlar, sadece 
bu nedenle tazminat isteme hakkına sahip olmuştur. 

Konunun önemi nedeniyle İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi işbirliği ile 30 Haziran 2009 tarihinde “ETİK-
HUKUK-ADLİ TIP AÇISINDAN DUYGUSAL TACİZ-MOB-
BING SEMPOZYUMU” düzenlenmiştir. 

KAYNAKLAR: 
1. Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde 

Psikolojik Taciz (Pınar Tınaz, Fuat Bayram, Hediye 
Ergin); 2008; Beta Basım Yayın

2. İş Hayatında Güvenlik ve Sağlık - 1984 Heinz 
Leymann 

3. Gülcan Arpacıoğlu  - www.mobbingdestek.com

4. Mobbing/İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele 
Yöntemleri Dr. Şaban Çobanoğlu; 2005; Timaş 
Yayınları

5. Kelly and  Diana J. “Reviewing workplace 
bullying: Strenghtening approaches to a complex 
phenomenon. Journal of Occupational Health and 
Safety. 2005; 21(6), December, pp 551- 564  
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İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji 
ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı 
�0.yılını kutladı….

İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, 1967 yılında İstanbul 
Üniversitesi’ne bağlı Tıp fakültelerinde İstanbul Tıp 
ve Cerrahpaşa Tıp olarak iki ayrı fakülte yapılan-
masına gidilmesi neticesinde 1968 yılında hayata 
gözlerini açmıştır. İşte bu nedenle 2008 yılının bizler 
için anabilim dalımızın 40 yılını doldurması gibi özel 
bir önemi bulunmaktaydı. 2008’i uğurlayarak 2009’a 
girmeye hazırlandığımız günlerde, 24 Aralık 2008 gü-
nünde, anabilim dalımızın 40 yılı şerefine, gerek bu 
40 yılı kutlamak gerekse de geçirilen 40 yılda alınan 
mesafeleri daha iyi idrak edebilmek adına bir kutla-
ma gecesi düzenlendi.

Oldukça coşkulu geçen bu gecenin ayrıntılarına 
geçmeden önce, 40 yılın izlerinden kısaca bahsetmek 
gerekir. Bu süreçte anabilim dalımız SCI kapsamına 
giren dergilerde yayınlanan 125 makaleye imza atmış, 
ulusal dergilerde yayınlanan makale sayısı ise 172’yi 
bulmuştur. Yabancı dilde yayınlanan kitaplar içeri-
sinde anabilim dalımız öğretim üyelerince yazılmış 
4 bölüm bulunmakta, bu sayı Türkçe kitap bölümle-
rinde 40’ı aşmaktadır. Anabilim dalımızın 7 öğretim 
üyesi tarafından İstanbul Tıp Fakültesi ve Florence 
Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerine 
yılda toplam 391 saat kuramsal ve 80 saat uygulamalı 
ders verilmektedir. Anabilim dalımız bünyesinde 1975 
yılında tesis edilmiş bulunulan “Klinik Farmakoloji 
Araştırma Polikliniği”nde hipertansiyon ve dislipide-
mi hastalarının takip ve tedavileri sürdürülmektedir. 
Bugüne kadar 15.000’in üzerinde hastanın takip ve 
tedavisinin yapıldığı polikliniğimiz, bir kamu görevi-
nin yerine getirilmesinin yanı sıra birimimizin iştirak 
ettiği 35’i aşkın uluslar arası, çok merkezli klinik 

araştırmaların esas gönüllü kaynağını oluşturmakta-
dır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri kendi birimimiz 
dışında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapmak-
ta, İstanbul Tıp Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü 
görevini yürütmekte, ayrıca İstanbul çapında 5 farklı 
etik kurulda, Adli Tıp Enstitüsü adli toksikoloji labo-
ratuarı danışma kurulunda görev almakta, bunların 
yanı sıra çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında 
aktif görev yapmaktadırlar. Anabilim dalımız he-
nüz resmi etik kurul yönergelerinin gündemde dahi 
olmadığı dönemlerde İstanbul Tıp Fakültesi bünye-
sinde bir etik kurul tesis edilmesinde önemli bir rol 
oynamış, yine anabilim dalımız öncülüğünde oluştu-
rulan antibiyotik kontrol komitesi ülke çapında diğer 
hastanelerde kurulan benzer oluşumlara örnek teşkil 
etmiştir. İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda bu güne kadar sayısız 
yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencisi 
eğitimlerini tamamlayarak, akademik hayatta ve 
endüstride önemli yerlere gelmiş bulunmaktadır. 
Anabilim dalımızın kendisini en güçlü gördüğü yan 
kurumsallığının yanı sıra işte tüm bu öğretim üyeleri, 
eğitimini tamamlamış ya da halen anabilim dalımız-
da eğitim görmekte olan yüksek lisans, doktora ve 
tıpta uzmanlık öğrencileriyle ve tüm personeliyle her 
zaman bir aile yapısının da sağlanmış olmasıdır.

İşte bu aile 24 Aralık 2008’de, üstelik bu sefer 40 
yıla ulaşmanın olgunluğu ve gururuyla bir kez daha 
bir araya geldi. Hazırlıklarına en kıdemli hocasından 
henüz aramıza yeni katılmış asistan arkadaşlarımıza ve 
tüm birim personeline kadar herkesin büyük bir şevk ve 
heyecanla katıldığı bu gecemizi, davetimizi kırmayarak 
başta fakültemiz dekan yardımcıları Prof. Dr. Zafer Arı 
ve Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu olmak üzere fakülte-
mizin diğer anabilim dallarından çok değerli hocaları-
mız ve diğer farmakoloji anabilim dallarından öğretim 
üyeleri de onurlandırdılar. Başta dernek başkanımız 
sayın Prof Dr. Mehmet Melli olmak üzere bizimle birlikte 

Dr. Soner Sabırlı 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji ABD
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olamayan pek çok dostumuz ise gönderdikleri kutlama 
mesajlarıyla gecemize anlam kattılar.

Ancak gecenin onur konuğu hiç kuşkusuz anabilim 
dalımızın kurucusu, hocamız Prof. Dr. Hikmet Koyun-
cuoğlu idi. Hocamızın teşrif saati yaklaştıkça başta 
bir efsaneyle tanışacak olmanın hazırlığındaki biz 
asistanlar olmak üzere tüm birime bir heyecan atmos-
feri hakim olmuştu. Sonunda beklenen an geldi. İlk 
olarak birimimizin kuruluşundan itibaren tüm tarihine 
tanıklık etmiş bulunan kendi odasında ve kendi masa-
sında ağırladık hocamızı. Hocanın bıraktığı mirasa ve 
o mirasın taşındığı noktaya bakarken duyduğu onur 
ve mutluluk gözlerinden okunuyordu adeta. Diğer ko-
nuklarımız da birer birer aralarına katıldıkça hocaları-
mız arasında tatlı bir sohbet ortamı oluşmuştu.

Tüm konuklar geldikten sonra kutlama programı 
için anabilim dalımızın ders salonuna geçildi. Açılış 
ve hoş geldiniz konuşmasını anabilim dalı başkanımız 
Prof. Dr. Yağız Üresin yaptı. Birim içerisindeki yaşan-
tılardan kesitler sunan fotoğraflardan yola çıkarak 
hazırladığı konuşmasında Yağız Hocamız, birimimizin 
eğitim ve bilimsel üretim alanında ne kadar gelenek-
selleşmiş ve kurumsallaşmış olduğuna dikkatleri çekti.

Açılış konuşmasının ardından söz alan ve İstan-
bul Tıp Fakültesi içerisinde farmakoloji kürsüsünün 
kuruluş sürecini ve bu süreçte yaşadığı zorluklarla 
birlikte eğlenceli anılarını da konuklarla payla-
şan hocamız Prof Dr. Hikmet Koyuncuoğlu, birimin 
kurulduğu günlerde öğretim görevlisi bulmanın ise 
ne kadar güç olduğunu, hatta ilk başlarda birimin 
tek varlığının yalnızca bir sandalye olduğunu anlattı 
bizlere. Farmakolojinin o zamanlar dahiliye kürsüsü 
içinde bulunan 3 branştan biri olduğunu, bu nedenle 
de klinikle her zaman iç içe bulunduğunu, bu yüzden 
klinik farmakoloji deyiminin ne kadar önemli olduğu-
nu bizlere tekrar hatırlatan Hikmet hocamız kürsüden 
inerken tüm anabilim dalı ailemiz hocalarına duy-
dukları minneti alkışları ile ifade etmekteydiler.

Kendisinden sonra söz alan ve Hikmet Koyuncu-
oğlu hocamızın bilime katkılarını biz genç kuşaklara 
ve davetli konuklara bir kez daha tüm ayrıntılarıy-
la anımsatan Prof. Dr Nurhan Enginar’dan sonra, 
anabilim dalımızda kuruluşundan bu yana hep var 

olmuş ve de hep var olacak olan Prof. Dr. Lütfiye 
Eroğlu’ndaydı konuşma sırası. Anılarıyla ve son de-
rece hoş fotoğraflarla süslenen konuşmasında Lütfiye 
Hocamız, anabilim dalımızın kuruluşundan günü-
müze kadar geçen süreçte nasıl bir yol katedildiğini, 
bu süreçte özellikle kendisinin de büyük katkıları ve 
desteği bulunduğu yadsınamaz olan eğitim alanında 
getirilen yenilikler ve bu yeniliklerin başarılarının 
yanı sıra anabilim dalımızın bilim ve hizmet alanın-
daki katkılarını da aktardı dinleyicilere.   

Bütün bu konuşmaların sonunda sıra Prof. Dr. Halil 
Sağduyu’nun kütük atmasına gelmişti. Halil Hoca’nın 
Ankara Marşı’nın meşhur “yoktan var edilmiş ilk şehir 
sensin” sözüne atıfta bulunarak anabilim dalımızın 
da nasıl yoktan var edildiğini anlattığı konuşması biz 
yeni kuşaklar için çok ilgi çekici idi.

Konuşmalardan sonra ikram faslına geçildi. 
Davetliler bir yandan ikram menülerinden tadarken 
bir yandan da geniş gruplar halinde derin sohbetlere 
dalmışlardı. Bu sırada çok özlenildiği belli olan Hik-
met Hocamızın etrafında sürekli genişleyen çember 
görülmeye değerdi. Bir süre sonra konuşmaların 
yapıldığı ders salonumuzda çalınan müzikler eşlik et-
meye başlamıştı bu güzel sohbetlere. Gece ilerledikçe 
başta bu müziklere eşlik edilerek başlanılan yolculuk, 
hocalarımızın hep birlikte söylediği çok güzel şarkıla-
ra bırakmıştı yerini.

Konuklarımız birer birer ayrılırken bu güzel gece-
nin de sonuna yaklaşılıyordu artık. Onur konuğumuz 
Hikmet Hoca ayrılırken kendisine başta anabilim 
dalı başkanı Yağız Hocamız olmak üzere birmimizin 
değerli hocaları ve asistan arkadaşlar eşlik ediyor-
duk. Bu sırada ve kapımızdaki Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı tabelası önünde fotoğrafı 
çekilirken bizlere böylesi büyük bir yapıt bırakmanın 
kıvancı okunuyordu gözlerinden bir kez daha.

Gecenin sonunda tüm farmakoloji ailesinde bu 
başarılı davetin organizasyonunun gururlu yorgunlu-
ğu fakat en çok da bu aileye görece yeni dahil olmuş 
biz genç kuşaklarda böylesi bir mirasa layık olabil-
menin ve bunu bir adım daha ilerletebilme azminin 
ağır sorumluluk duygusu kalmıştı…
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Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerinin 

onsekizincisi Ilgaz’da Ankara Üniversitesi Öğrenci 

Eğitim, Spor, Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezi 

(ÖRSEM) tesislerinde 28 Temmuz 2007 tarihinde 

kaybettiğimiz Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Farmakoloji A.D. kurucusu hocamız Prof. Dr. Hasan 

GACAR anısına yapıldı. Bu toplantılara son üç 

yıldır katılıyorum ve ilk toplantıdan sonra katılma 

nedenlerim arasında toplantının bilimsel içeriği hızla 

geri plana düştü. Çünkü anlatılanların büyük bir 

çoğunluğu ilgi alanıma girmiyordu. Farmakolojinin 

geniş kapsama alanı ve gelişen teknolojiler dikkate 

alındığında bu çok doğal. Yine de tüm konuşmalara 

katılıyor, beni aşsa da ilgilenmeye çalışıyor ve bazen 

sınırlarımı zorlayıp iletişim kurmaya çalışıyorum. 

Katıldığım tüm toplantılarda soru ve katkıların 

yanı sıra eleştirel yaklaşımlar da dengeli bir şekilde 

yerini aldı. Ancak, bu toplantıda da kendi alanında 

uzmanlık eğitimi almış ya da felsefe doktorası 

yapmış bazı arkadaşlarımızın TÜBA ve TÜBİTAK gibi 

kurumlarda hakemlik yapan hocalarımızda bile soru 

soracak ya da katkıda bulunmalarını sağlayacak 

ilgiyi oluşturamamaları dikkat çekiciydi. Bu durum 

aslında sadece bizimkileri değil katıldığım diğer 

bilim dallarına ait toplantılardakileri de yansıtıyor. 

Bazen çalışmanın neden yapıldığı bile anlaşılamıyor. 

Sorular bölümündeki suskunluğun nedeninin sorarak 

ne konuşmacıyı ne de kendini taciz ettirmeme 

olduğunu bile düşünüyorum. Sıklıkla terminolojik 

hatalar yapan bazı konuşmacıların güncel temel 

bilimsel kaynakları okuduğundan veya bir doktora 

danışmanı olduğundan bile şüphe ettiğim oluyordu. 

Her iki toplantıda da sevgili Oğuz’un tümüne 

katıldığım özlü eleştirini hala hatırlarım. Onun 

“öfkeli” dürüst tavrı konuşmacılarda ve onlarla 

empati kuran dinleyicilerde tepkisel savunma tavrı 

oluştursa da eğitsel katkısı yadsınamazdı. Alternatif 

olarak sunumu yapan kişi ile özel konuşarak 

eleştirmek veya katkıda bulunmak isteyen de 

olabilir. Ancak, bu sefer de dinleyiciler arasındaki 

genç katılımcılar için eğitici olmayacaktır. Ayrıca, 

anlatılanların genel kabul gördüğü gibi yanlış bir 

izlenim de edinebilirler. Bilmeden konuşmanın yanı 

sıra “bilip de susmanın suçu” algılanarak nazikçe 

çalışmanın kuvvetli ve zayıf yönleri vurgulanmalıdır.

Jenerik ilaç üreten firmalarının teknolojisini 

geliştirmedikleri ancak ekonomik kaygılar 

nedeniyle devam ettikleri “me too drug” üretim 

alışkanlıkları anlayışla karşılanabilir. Ama katma 

değer oluşturmak amaçlı bilimsel çalışmalar söz 

konusu olduğunda özgünlük adına “daha önce 

çalışılmamışı” yaparak ya da “mı acaba?” sorusuyla 

başlanan araştırmanın sonunda yanıt bulmak zordur. 

Canlıların genomlarının tanımlandığı ve bir genin 

hangi işlevsel proteini hangi hastalık durumunda 

nasıl ifade ettiğinin ve bunlar için klinik girişimlerin 

nasıl yapılacağının araştırıldığı günümüzde tüm 

diğer alanlarda olduğu gibi “bilgi yönetimi” kavramı 

ortaya çıkmaktadır. 

Geçtiğimiz sene Avrupa Birliği eğitimleri 

kapsamında düzenlenen ve bir Fransız stratejist 

tarafından yürütülen beş günlük eğitim kampında 

“bilimsel bilgi yönetimi” ağırlık kazanmıştı. 

Konu kapsamında sistemler teorisyeni Prof. 

Russell Ackoff’a göre insan aklının içeriğinin beş 

bölümde sınıflandırıldığı vurgulanmıştı. Bunlar 

sırasıyla “data”, “information”, “knowledge”, 

“understanding” ve “wisdom”. Bunların içinde 

“information” ile “knowledge” terimlerinin bilgi 

olarak eşanlamlı kullanılması bilimsel kültürümüzü 

etkilemiş olabilir. Bilmeyenler için bu İngilizce 

kavramları açacak olursak: 1) sembol, veri 2) bilgi 

Doç. Dr. Metiner Tosun  
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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yani 4N 1K (ne, nerede, ne zaman, kim) sorularına 

yanıt verebilecek şekilde işlenmiş veri; 3) bilimsel 

bilgi, veri ve bilginin nasıl sorusuna yanıt verebilecek 

formu; 4) anlama, neden sorusunun algılanması 

ve 5) değerlendirilmiş anlama. Bunlar aslında beş 

entellektüel düzey olup ve sonuncusu yaratıcı 

gücü veya, nasıl anlaşılacağını kestiremediğim 

için çekinerek yazdığım, “kutsal buyruğu” 

tanımladığından olsa gerek baş harfi genelde 

büyük (Wisdom) yazılır ve akademik çalışmalarda 

temel hedef olarak gösterilir. Ancak beşinci düzey 

hedeflenerek yapılan bir çalışmanın ürününün 

insan yaşamını olumlu yönde değiştirebilme özelliği 

taşıdığına inanılır. Biyolojik bir örnek vermek 

gerekirse, genomik veri tabanı ve in vivo genetik 

girişimlerin sırasıyla birinci ve beşinci düzeyleri 

temsil ettiği söylenebilir.

Özetle, yaşam bilimlerinde araştırma yapmaya 

çalışan bireyler arasında iletişim kurabilmek için 

bu mutlu yıllık aile toplantılarımızda sadece veri 

aktarımı yerine en azından ikinci düzeyi de sunarak 

geçici yorumda bulunmak karşıdakine soru sormak 

ve/veya katkıda bulunabilmek fırsatı verecektir. 

Sebatlı katılım ve sağlıklı iletişim tavrımız da devam 

ederse ileride adımıza düzenlenecek toplantılarda 

daha iyi anılmamızı sağlayacaktır.

Saygı ve sevgilerimle,
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Farmakologlar için Akılcı İlaç Kullanımı 
Eğitici Eğitimi Kursunun Ardından...

Türk Farmakoloji Derneği, Türkiye’de Akılcı İlaç 
Kullanımı konusunda Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalları’ndaki farmakologların eğitilmeleri 
amacıyla 2003, 2005 ve 2006 yıllarında toplam 3 kez 
Eğiticilerin Eğitimi Kursu düzenlemiştir. Akılcı İlaç 
Kullanımı konusunda paydaşlardan biri de eczacıdır. 
Eczacının ilacı hastaya sunma sorumluluğu ve hasta 
ile daha yakın iletişim içinde olması, gelişen yeni 
eczacılık hizmet anlayışı çerçevesinde Eczacılık Fakül-
telerinde Akılcı İlaç Kullanımı konusuna daha fazla 
ağırlık verilmesini gerekli kılmıştır. Türk Farmakoloji 
Derneği bu gelişme ve gereklilikler ışığında ecza-
cılık fakültelerindeki farmakologlar için bir “Akılcı 
İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursu” düzenlemeyi 
kararlaştırmıştır. Bu kursların ilki 31 Mart - 3 Nisan 
2009 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde yapıldı. Fakültenin Haydarpaşa Kam-
püsü Ahmet Keleşoğlu Bilgisayar Laboratuarı ve Aktif 
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kursun organizasyo-
nu Prof.Dr. Gül Dülger, Prof.Dr. Ersin Yarış, Prof.Dr. 
Bülent Gümüşel,  Doç.Dr. Ahmet Akıcı ve Yrd.Doç.Dr. 
Hale Toklu tarafından gerçekleştirildi.

Kursa  Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinin Farma-
koloji Anabilim Dalları’dan 17 öğretim üyesi katıldı. 31 
Mart Salı sabahı toplantının amacını ve program akı-
şını içeren açılış konuşması Türk Farmakoloji Derneği 
Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Melli tarafından yapıldı. 
Her katılımcıya kurs öncesi e-posta aracılığıyla dört 
günlük program hakkında detaylı bilgi gönderilmişti 
ve hepimiz program içinde “9.30-10.30: Kurs öncesi 
sınav” ifadesini gördüğümüzde bu sınav da neymiş 
diyerek biraz şaşırdık. Hatta “Nasıl olsa konuşuruz bu 
sınavı yaptırmayız” diyenlerimiz bile oldu! Ancak hiç 
de beklediğimiz gibi olmadı ve hiç birimiz sınavdan 

kaçamadık! Önce tüm kursiyerler, iki gruba ayrılarak 
farklı sınıflara alındılar. Elinde reçetesi hasta rolü 
oynayan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
si öğrencilerine karşı her bir kursiyer eczacı rolünü 
üstlenerek aynı reçete üzerinden farmasötik bakım 
hizmeti sunmalarını gerektiren bir sınava tabi tutul-
dular. Gerçekten de sınavda kursiyerlerden beklenen 
şey, eczane ortamında hasta rolüyle gelen bir kişinin 
reçetesinin karşılanması sürecinde hastanın tanınma-
sı, geçmiş ilaç öyküsünün alınması, hastalığıyla ilgili 
yakınma ve isteklerinin belirlenmesi, ilaçlarının kul-
lanılışının ve hastalığıyla ilgili dikkat etmesi gereken 
şeylerin anlatılmasıydı.

İlk grubun koordinasyonu ve değerlendirilmesi 
Prof. Dr. Gül Dülger ve Yrd. Doç.Dr. Hale Toklu, ikinci 
grubunki ise Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve Doç. Dr. 
Ahmet Akıcı tarafından yapıldı. Prof. Dr. Ersin Yarış 
sınavdan çıkanlar ile yeni girecekler arasında istenme-
den (!) gerçekleşebilecek bilgi alış-verişinin önlen-
mesinden sorumlu idi. Açıkçası sınav esnasında en zor 
görev onundu ve ara sıra sopa göstererek hiç taviz ver-
meden bu görevinin hakkını fazlasıyla yerine getirdi. 
Kursiyerlerin tek tek alındıkları salonlarda hasta reçe-
telerini karşılama ve ilacı verme sürecindeki davranış 
ve söylemleri “Simüle Hasta Reçetesi Karşılama ve 
Sunma Performans Değerlendirme Formu” aracılığıyla 
kurs eğitmenleri tarafından objektif bir şekilde değer-
lendirildi. Bu form, kursiyerlerin “hasta/reçete ile ilgili 

Yrd. Doç. Dr. Gülnur Sevin 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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kontroller”, “hasta/hasta yakınını ilaç/tedavi ile ilgili 
bilgilendirme” ve “iletişim” yönlerinden değerlendiril-
mesine olanak veren üç bölümden oluşmaktaydı. Böy-
lece sınavla birlikte her kursiyer program öncesi “Akılcı 
İlaç Kullanımı” konusunda hangi noktada olduğunu 
görmüş oldu. Pek çok hocamızın heyecanı ve yaşadığı 
stres yüzünden okunuyordu.

Sınav sonrası akılcı ilaç kullanımında ilkeler, 
probleme dayalı akılcı ilaç kullanımı eğitimi konusun-
da hocalarımızın sunumlarını dinledik. Eczacı-hasta 
iletişimi ve eczacı-hekim iletişimi hakkında bilgi-
lendik. Eczacının akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak 
karşılaştığı sorunlar ve nedenleri konusunda beyin 
fırtınası toplantıları yaptık. Yine iki gruba ayrılarak 
hasta reçetelerinin karşılanması, kullanım talimatları-
nın hastaya anlatılması ve gerekli uyarıların yapılması 
konularında hocalarımız eşliğinde grup çalışmaları 
gerçekleştirdik. Sabah yaşanan tatlı sınav stresi ve 
sonrasındaki yoğun çalışma temposunun ardından 
ilk günün sonunda  keman dinletisi eşliğindeki açılış 
kokteyli çok hoştu. Dernek ikinci başkanımız Prof. Dr. 
Öner Süzer hocamız da kokteylde bizlerle birlikte oldu.

Kursiyerlerin çoğu Marmara Üniversitesi Göztepe 
Kampüsü’ndeki misafirhanede kalıyordu. Bu, herke-

sin bir arada hareket edip kaynaşmasını da sağladı. 
Kongrelerde sunum stresi, poster başında uzun bek-
leyişler, herkesin kendi ilgi alanına yönelik toplantı-
ları izlemek durumunda olması nedeniyle insanların 
birbirilerini tanıma fırsatı pek olmuyor. Bu kurs ise 
farklı bir havada gerçekleşti ve meslektaşlarımızın 
bilimsel iletişimini güçlendirmesinin yanında yeni ar-
kadaşlıkların kurulması ve eski dostlukların pekişmesi 
bakımından da çok yararlı oldu.

İkinci gün, sabah programındaki sunumların son-
rasında yine grup çalışmaları vardı. Eğitmenlerimiz 
eşliğinde diyabetik ve hipertansif hasta reçetelerinin 
karşılanması, özel hasta popülasyonlarında (gebelik, 
laktasyon, yaşlılar, çocuklar) ilaç kullanımı, astım 
ve solunum yolu hastalıklarında hastaya yönelik ilaç 
kullanım talimat ve uyarılarının anlatılması konu-
larında reçeteler üzerinden uygulamalar yaptık. 
Gruplarda kimimiz bu hastalıklara ilişkin reçetele-
ri hazırlarken, kimimiz eczacı ya da hasta rolünü 
üstlendik ve sanal eczane ortamında eczacının akılcı 
ilaç kullanımı yaklaşımını yerine getirebilmesi için 
yapması gerekenleri teorik ve pratik olarak tartışma 
fırsatı bulduk. Aynı günün akşamı misafirhanede ka-
lanlar hep birlikte İsmet Baba Balık Restoran’a gittik. 
Hale Toklu ve Ersin Yarış hocalarımızda bize katıldılar. 
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Uzun bir masada lezzetli balıkları tadarak çok keyifli 
bir akşam geçirdik.

Üçüncü günkü sabah sunumlarından sonra 
konumuz santral sinir sistemi hastalıkları ile ilgili 
reçetelerdi. Kursun bu bölümünde reçete karşılama 
sürecinde akılcı ilaç kullanımı açısından sorumlu bir 
eczacının yapması ve yapmaması gerekenleri gös-
termek üzere hazırlanmış kısa eğitici bir film izledik. 
Günün sonunda kursa başlamadan önce yaşadığı-
mız sınav ortamını bir kez daha yaşadık.  İlk gün-
kü sınavda verilen reçete ile karşımıza gelen hasta 
rolündeki öğrencilere reçeteleri yeniden sunduk. 
Hepimizin olaya bakış açısı değişmişti. Kursiyerlere 
ilk günkü sınav başarı durumları ile son girdikleri 
sınavdaki başarı durumları grafiksel olarak gösterildi. 
Gerçekten de hepimizin ilk ve son sınav değerlen-
dirme sonuçları arasında olumlu yönde çok iyileşme 
olduğunu gözlemledik. Bizler artık her şeyin bittiğini 
düşünüp ne kadar yorulduğumuzu konuşurken son 
bombayı patlattılar ve bize kursun son gününde altı 
kişilik bir eczacılık fakültesi öğrenci grubuna karşı 
kendi belirleyeceğimiz bir konuda akılcı ilaç kullanı-
mı eğitimi vermemizi istediler. Bu bir anlamda üç gün 
boyunca dinlediğimiz teorik dersleri ve pratik grup 
çalışmalarını ne kadar özümsediğimizi anlamamızı 
sağlayacaktı. Kursun her aşaması heyecanlı geçmişti 
ancak en büyük heyecan şimdi başlıyordu. Akşam 
muhteşem boğaz manzarasına karşı Nakkaş Tepe’deki 
Bridge Restoran’da birlikte yenen akşam yemeği bile 
bu heyecanı yatıştırmadı.

Kursun son günü sabah erkenden her iki grup ayrı 
ayrı kendileri için belirledikleri konularda öğrencilere 
nasıl bir eğitim verebileceklerini planladılar. Benim 
dahil olduğum grup “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” 
konusunu seçti. Bu amaçla öğrencilere ilk aşamada 
akılcı ilaç kullanımı kavramı hakkında bilgi verildi 
ve akılcı antibiyotik kullanımı her yönüyle tartışıldı. 
Bu kavramların öğrencilerce tam aktarılabilmesi için 
öğrenciler sırayla eczacı rolünü üstlenirken, hoca-
lardan biri de farklı hasta karakterlerini canlandırdı. 
Bizlere kurs başlamadan önce yapılan sınavda hasta 
rolü oynayan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
si Öğrencileri sergiledikleri karakterlere uyan giyim 
tarzlarıyla da değme tiyatrocuları cebinden çıkartır 
gibiydiler. Buna karşılık vereceğimiz eğitimde hasta 

rolü üstlenen bizler de aynı performansı göstermemiz 
gerektiğini düşünerek elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştık. Seçtiğimiz reçeteler ve hazırladı-
ğımız senaryolar, öğrencilerimizi çok etkiledi hatta 
eğlendirdi. Oluşturduğumuz karşılıklı tartışma ortam-
larıyla eksiklerimizi belirledik ve daha yararlı olmak 
adına yapacaklarımızı konuştuk. Her şeyden önemlisi 
bu ortam öğrencilerimize ve bizlere akılcı ilaç kul-
lanımında hekimin yazdığı reçete kadar eczacının 
sorumluluğun da ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha gösterdi. Öğrenciler tüm derslerinin bu kursta 
gördükleri şekilde verilmesinin çok yararlı olduğu 
görüşünde birleştiler. 

Kursun teorik kısmında Prof. Dr. Gül Dülger, Prof. 
Dr. Ersin Yarış, Prof. Dr. Osman Özdemir, Prof. Dr. 
Şule Oktay, Prof. Dr. Levent Üstünes, Prof. Dr. Bü-
lent Gümüşel, Prof. Dr. Semra Şardaş, Prof. Dr. Sibel 
Gürün, Doç. Dr. Ahmet Akıcı, Yrd. Doç. Dr. Semai ve 
Necla Tuzcuoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Hale Toklu sunumla-
rı ile katkı verdiler kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Sayın Prof. Dr. Sevim Rollas sağladığı kurs ortamı, 
içten yaklaşımı ve konuyu sahiplenişi nedeniyle te-
şekkür etmemiz gereken diğer bir hocamızdı. 

Bu kursun düzenlenmesini sağlayan Türk Farma-
koloji Derneği Yönetim Kurulu’na, kursun organizas-
yonunda, içeriğinin hazırlanmasında emeği geçen 
değerli hocalarımız Prof. Dr. Gül Dülger, Prof. Dr. Ersin 
Yarış, Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Doç. Dr. Ahmet Akıcı 
ve Yrd. Doç. Dr. Hale Toklu’ya en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bunun yanında kendisini tanımaktan çok 
mutluluk duyduğum ve bu kursun yapılmasında en 
çok emeği geçen ve yorulan sevgili arkadaşım Hale 
Toklu’yu da ayrı ve özel bir yere koyduğumu belirt-
meden geçmek istemiyorum.

Aslında her alandaki gelişmeler birbirini besliyor 
ve destekliyor. Eczacılık Fakültelerimizde eğitim beş 
yıla çıktı ve çağdaş eczacılık hizmetini tanımlayan far-
masötik bakım hepimiz için önemli ve güncel bir uğ-
raşa dönüştü. Farmasötik bakım hizmeti içinde akılcı 
ilaç kullanımının merkeze oturan yeri çok önemli. Bu 
nedenle bu kursun ve zamanlamasının tüm katılımcı-
lar için çok yararlı olduğunu düşünüyorum.



2�

XVI. Farmakoloji Eğitim 
Sempozyumu’nun Ardından
(Gastrointestinal Sistemde Kullanılan 
Farmakolojik Metodlar)

Türk Farmakoloji Derneği tarafından geleneksel 
olarak düzenlenen XVI. Farmakoloji Eğitim Sem-
pozyumu 18 Mayıs 2009 tarihinde ‘Gastrointestinal 
Sistemde Kullanılan Farmakolojik Metodlar’ konulu 
program içeriğiyle Aydın Adnan Menderes Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nın 
evsahipliğinde  gerçekleştirildi.

Sempozyum 17 Mayıs günü düzenlenen gezi 
programıyla başladı. Güzel bir Mayıs sabahında 
Sultanhisar ilçesinin Malgaç Dağı eteklerinde doğayla 
bütünleşmiş, zeytin bahçeleri  arasındaki otelimizde 
buluşup, kimini uzun zamandır görmediğimiz hoca 
ve arkadaşlarımızla hasret giderdikten sonra yola 
koyulduk. Ege Bölgesinin yöresel kültürünün antik 
dönemin eşsiz kalıntılarıyla içiçe geçtiği Karaca-
su ilçesinde bulunan Afrodisyas antik kenti sadece 
ilk kez görenleri değil, daha önce defalarca gelmiş 
olanlarımızı da bir kez daha büyüledi. Dünyanın en 
iyi korunmuş ve benzerleri arasında en büyükle-
rinden biri olan görkemli stadyumda  rehberimizin 
açıklamalarını dinlerken bu kentin Anadolu’daki 
sayısız tarihi zenginliklerden yalnızca birisi olduğunu 
anımsayıp,  sahip olduğumuz değerlerin bir kez daha 
farkına vardık.

Gezinin ilerleyen saatlerinde öğle yemeğinde 
Yenipazar’da  Mehmet Usta’nın ayrıntılarıyla de-
monstre ettiği ritüele olabildiğince uymaya çalışarak 
yediğimiz ad libitum pidelerin ve Ağustos ayını arat-
mayan sıcaklığın etkisi kendini göstermeye başladı-
ğında antik kent girişinde karşılaştığımız turistlerin 
neden tur dönüşü içecek satan büfelere doğru koş-

turdukları sorusuna da yanıt bulmuş olduk. Ancak, 
sevgili Mustafa Hoca’mız bu durumu öngörmüş ve 
aralıksız su desteği sağlayarak olası bir dehidratas-
yon durumuna karşı önlem almıştı. 

Bir sonraki durağımız Karacasu’daki çömlek atöl-
yeleriydi. Ege kültüründe önemli yeri olan toprak-
tan yapılmış ürünlerin nasıl üretildiklerini yerinde 
görüp, birkaçını kırdıktan sonra dopdolu bir gün 
geçirmenin keyfi ile otobüsümüze dönüp koltukdaş 
sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ettik. Arka 
dörtlüde  futbol konusunda başlayan derin sohbet 
akşam yemeği için konakladığımız restoranda da 
sürdü. Şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçların 
oynandığı akşam yöreye özgü güzel mezeler eşliğin-
deki tandır ziyafeti sırasında Mehmet Hoca’mız başta 
olmak üzere  gerçek taraftarların bedenleri masada, 
ruhları ise büyük ekrandaydı. Hatta, bazılarımız ta-
mamen maçlara konsantre olmuştu. Trabzonspor’un 
Erzurum’daki fanatik temsilcisi sevgili Ahmet büyük 
bir heyecan ve konsantrasyonla kendi takımının 
maçını izlerken ekranda birdenbire Beşiktaş maçına  
geçilmesiyle neye uğradığını anlamazken, istemeden 
de olsa Murphy’nin 1 no’lu kuralına (Şef her zaman 

haklıdır..) uymak zorunda kaldı. Kemerlerimizi iyice 
gevşetmiş olarak otele döndüğümüzde güzel olduğu 
kadar yorucu bir günün ardından dinlenmek üzere 
odalarımıza çekildik. 

Ertesi sabah yeşil manzaralı odalarımızda kuş-
lar korosu eşliğinde uyandık. Kahvaltının ardından 
aramıza o sabah katılan ve bir gün önce Prof. Dr. 
Mustafa Birincioğlu tarafından muhtelif mekanlar-
da gerçekleştirilen ‘Gastrointestinal Sistem: in vivo 
uygulamalar’  konulu pratiği kaçıran arkadaşlarımızı 
da alarak Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsüne 
doğru yola çıktık. Kampüse girdiğimizde dikkatimizi 
çeken ilk şey ortamda büyük bir hareketlilik ve yoğun 

Dr. Cenk CAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
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XVI. Farmakoloji Eğitim Sempozyumu’nun Ardından
(Gastrointestinal Sistemde Kullanılan Farmakolojik Metodlar)
bir hazırlık olduğuydu. Farmakoloji Sempozyumuna 
gösterilen bu ilgiden son derece mutlu olarak top-
lantı salonuna girdiğimizde koltuklardaki boşlukları 
görüp hareketliliğin aslında bizden değil, aynı anda 
düzenlenmekte olan üniversite şenliğinden kaynak-
landığını anladık. Sempozyuma katılımın azlığı açılış 
konuşması sırasında dernek başkanımız Prof. Dr. 
Mehmet Melli tarafından da vurgulandı. Katılımcılar 
sosyal anlamda birlikte olmanın ötesinde asıl amacı 
özellikle  kariyerinin başlangıcında olan  farmakolog-
ların değişik deneysel metodlar konusundaki bilgile-
rini artırmak olan bu toplantılara başta asistanlarımız 
olmak üzere genç üyelerimizin katılımını artırmanın 
yollarını bulmamız gerektiği konusunda birleştiler.

Bilimsel program Prof. Dr. Kansu Büyükafşar’ın 
‘Gastrointestinal Sistem: in vitro çalışmalar’ konulu 
sunumuyla başladı. Kendisi yeni imajı ile kürsüde 
yerini aldığında sol kulağındaki ‘takı’ konusunda sa-
londakilerin yoğun ‘takılmalarına’ maruz kaldıysa da 
bu baskıdan ince bir ‘reverse’ hareketiyle kurtulup, 
özofagustan anal sfinktere kadar tüm gastrointestinal 
sistem düz kaslarıyla ilgili temel deneysel yöntem-
leri kısa sürede güzel bir şekilde özetledi. Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. Öğretim üyesi 
Prof. Dr. Berrak Ç. Yeğen’in ‘Gastrointestinal Moti-
lite Ölçüm Yöntemleri’ konulu sunusunun ardından 

öğle yemeğinde Adnan Menderes Üniversitesi’nin 
modern sosyal tesislerini yakından görme fırsa-
tı bulduk. Öğleden sonra Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. 
Ahmet Hacımüftüoğlu’nun  ‘Deneysel Ülser Modelleri’ 
konulu konuşmasında değişik modellerde kullanılan 
yöntemlerin ve söz konusu yöntemlerle oluşturulan 
lezyonlar arasındaki farklılıkların özellikle görsel 
olarak sunumu ilgi çekiciydi. Toplantı Adnan Men-
deres Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Turhan Dost’un ‘Deneysel 
Kolit Modelleri’ başlıklı sunumuyla sona erdi. Sevgili 
dostumuz Turhan, ev sahipliğini yapan Aydın ekibi-
nin üyesi olarak organizasyonda harcadığı samimi 
emeği bilimsel açıdan güzel bir sunumla pekiştirerek 
günü noktaladı. Konuşması sonrası özellikle diksiyo-
nu ile ilgili övgüler alırken salonda kendisinin yakın 
bir gelecekte özel bir TV kanalında ana haber bülte-
nini sunabileceği konusunda spekülasyonlar yapıl-
maktaydı.

Sempozyum sonrası bir sonraki toplantıda buluş-
mak üzere ayrılırken hepimizin ortak düşüncesi bu tip 
yararlı toplantıların özellikle asıl hedef kitle olan genç 
farmakologların da katılımının sağlanarak olabildi-
ğince sık tekrarlanması doğrultusundaydı.
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Türk Farmakoloji Derneği
Prof. Dr. M. Oğuz Güç Farmakoloji
Yaz Okulu’nun Ardından

Farmakoloji alanında deneysel araştırmalarda 
kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel 
kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin ulusal 
standardizasyonunu sağlamak ve farmakoloji anabilim 
dallarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yeni 
kaybettiğimiz sayın Hocamız Prof. Dr. M. Oğuz Güç 
adına düzenlenen ilk TFD Yaz Okulu’nun şanslı 7 öğ-
rencisi olarak (İzmir’den Çiğdem Selli, Zonguldak’tan 
Fulden Işıkdemir, Mersin’den Belma Korkmaz, 
Ankara’dan Gülnihal Özcan ve Şebnem Kostak, 
Antalya’dan Zeliha Bayram ve Sivas’tan Nedim Dur-
muş)  22-28 Haziran tarihleri arasında Ankara’daydık. 
Yapılan 25 başvurunun hepsinin kabul edilmek 
istenmesine rağmen bazı başvuruların gerekli koşulları 
karşılamaması (TFD üyesi olmak gibi) geri kalanların 
da kontenjan engeline takılması nedeniyle ancak 7 kişi 
kabul edilebildi. Ancak Hocalarımızın bu yaz okulunun 
gelenekselleştirilmesi düşüncesinin diğer katılmak 
isteyenler için bir müjde niteliği taşıyacağını düşünü-
yorum. Grubun tek erkek üyesi olmam nedeniyle bu 
yazıyı yazma görevinin bana düşmesi kaçınılmazdı ve 
bende bunu memnuniyetle kabul ettim.

Bu yaz okulunun düzenlenmesi fikrinin 3-4 yıllık 
bir mazisinin olduğunu ve içeriğin belirlenmesi aşa-
ması çalışmalarının çok uzun sürdüğünü hocalarımız-
dan öğrendik. Yaz okulu tam 7 gün sürdü ve her gü-
nümüz dolu dolu geçti hatta bazı günler hocalarımıza 
yetmedi. Her gün saat 8.30- 10.00 arasında kuramsal 
dersler verilirken 10.30-17.30 arasında laboratuarlarda 
pratikler yapıldı. Ancak hocalarımızın bize aktarmak 
istedikleri bilgiler o kadar fazlaydı ki çoğunlukla 
pratikler 18.00’ den sonra bitti. Bu ilk yaz okulunda 
yaşananlar o kadar fazlaydı ki yazıyı yazarken olduk-
ça zorlandım ancak gün gün özetleyecek olursak:

22 Haziran Pazartesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Bülent Gümüşel ve Mehmet Melli hoca-

larımız bizi güler yüzleriyle ve Ankara simitleriyle kar-
şıladı. Mehmet Melli hocamız ile farmakoloji tarihinde 
kısa bir tur attıktan sonra Oğuz Güç hocamızın yap-
mayı planladığı sunumu başka bir ağızdan, Alper İskit 
hocamızdan dinlemenin verdiği hüzünle yaz okulunun 
ilk gününün kuramsal derslerini tamamladık. Yaz 
okuluna Mehmet Melli Hocamızın sürelere uyma konu-
sundaki aşırı hassasiyeti ve Alper İskit Hocamızın yaz 
okulunun sabah 8.30’da başlamaması gerektiği konu-
sundaki hipotezi damgasını vurdu. Daha sonra pratik 
ders olarak “İn vitro izole organ banyosu teknikleri 
kursunu” Rüştü Onur ve Yıldırım Sara hocalarımızdan 
aldık. Rüştü hocamızın kağıdı ve kalemi eline alması ile 
sıçandan frenik-sinir diyafragma kası, vaz deferens ve 
anoksigeus kası öncelikle masa başında sonrasında ise 
uygulamalı olarak izole edildi ve elektriksel stimülas-
yon ile oluşan yanıtlar izlendi.  Rüştü Hocamızın deney 
yaparken ki mutluluğu, adeta kendinden geçercesine 
anlatışı ve “Bu aleti de ben yaptım, bu aleti de ben 
yaptım…” diyerek laboratuar aletlerini el işçiliğiyle 
nasıl hazırlayıp ucuza mal edebileceğimizi öğrenmek 
bizi çok etkiledi. Her ne kadar Rüştü Hocamızı inandı-
ramasak ta 4 litrelik Krebsle dolu balon joje inanılmaz 
bir şekilde herhangi bir temas olmaksızın kendiliğin-
den kırıldı ve bu da yaz okulu boyunca esprilere neden 
oldu ( “Ters gidebilecek her şey ters gider” şeklindeki 
Murphy yasası burada ilk kez kendini gösterdi, ilerle-
yen günlerde yeniden doğrulandı).

23 Haziran Salı: Günümüz Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde Eyüp Sabri Akarsu Hocamızdan 

Dr. Nedim Durmuş 
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
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Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. M. Oğuz Güç
Farmakoloji Yaz Okulu’nun Ardından
bilim ve araştırma etiği başlıklı derslerinde zamanın-
da Naziler tarafından yapılan etik ihlallerini, doğru 
yoldan sapmadan nasıl bilim yapacağımızı, 3R kura-
lını ve “bilsem yapar mıydım”ın asla mazeret olama-
yacağını öğrendik. “Amadeus” filminden kısa bir kesit 
izledikten sonra tam bir beyefendi imajı ve 1.90’ı aşan 
boyuyla Tanju Özçelikay Hocamızdan sabit akımlı 
Langendorff sistemi’nde nasıl çalışıldığını öğrendik. 
Murphy yasası bu noktada tekrar devreye girdi ve 
deneye başlar başlamaz perfüzyon sistemi duruverdi 
ancak yaşanan küçük aksaklık Tanju Hocamız tarafın-
dan el çabukluğuyla giderildi. Yemekten sonra Bülent 
Gümüşel Hocamız ve H. Burak Kandilci arkadaşımız 
bize ex vivo izole sıçan akciğer perfüzyon teknikleri-
ni gösterdiler. Burada yapılan ikramları unutmamız 
mümkün değil. Aynı gün ISOPS 2009’un da burada 
olması nedeniyle fakültenin oldukça kalabalık olması 
burada geçirdiğimiz zamana ayrı bir güzellik kattı.

24 Haziran Çarşamba: Çarşamda günü ise ilk defa 
Ankara Tıp farmakoloji’deydik ve Nuhan Puralı Hoca-
mızdan laboratuar veri kayıtlarının tutulması ve veri 
güvenliği konusunu dinledikten sonra güzel şapka-
sıyla birlikte Hakan Ergün hocamızdan ilaca ilişkin 
bilgi kaynakları konusunda kapsamlı bir bilgi aldık 
ve bu bilgiler gerçekten ufkumuzu açtı. Daha sonra 
Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi farmakoloji anabilim 
dalının yenilenen laboratuarını Suzan Usanmaz ho-
camızın önderliğinde gezme ve laboratuar hakkında 
detaylı bilgi alma bahtiyarlığına erdik. Suzan Hoca-
mızın bize anlatmak istedikleri o kadar fazlaydı ki 
13.30 bitmesi gereken bu güzel geziyi 14.30 civarında 
ancak bitirebildik. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi 
Deney Hayvanları laboratuarına gittik ve orada Uzm 
Vet. İlyas Bey’den laboratuar ve işleyişi hakkında 
bilgi aldık. Laboratuarı geliştirmek için gösterdikleri 
gayret takdire şayandı ve aynı zamanda deney hay-
vanlarına ait ölçümlerinin yapılması için kurmaya ça-
lıştıkları laboratuar gerçekten her üniversitede olması 
gereken bir bölüm olarak örnek teşkil ediyordu. 

25 Haziran Perşembe: Sabaha Zafer Güney Ho-
camızdan sözel sunum ve poster sunumu hakkında 
detaylı ve düzenli bir bilgi alarak başladık ve Alper 
İskit hocamızın özet ve makale yazımı konusundaki 
değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak devam 
ettik. Daha sonra Alper İskit ve Remzi Erdem Hocamız-
la birlikte in vivo deneysel modeller kursuna geçtik. 
Uygulamalı ders kapsamında kullanılacak ilk sıçan 
üretan anestezisine direçli çıkıp uyumamakta dire-

nince (Murphy yasası yeniden devrede) bir başka 
talihsiz sıçan bulundu. Talihsiz sıçana önce Alper ho-
camız tarafından trakea, karotis arter ve juguler ven 
kanülasyonu yapıldı sonra Remzi hocamız tarafından 
abdominal aortaya kalıcı kateter yerleştirildi. Yemeğe 
gitmek için dışarıya çıkma fırsatımız olmadığından 
dışarıdan yemek sipariş edildi ancak ortamı saran 
soğan kokusunun sıçan anestesizini derinleştirip 
derinleştirmediği esprisi yapıldı. Yemek sırasında 
bile vakit kaybına tahammülü olamayan hocaları-
mızdan Alper Hocamız bize önce deneysel filmlerden 
bir demet izletti daha sonra Remzi Hocamızdan kendi 
emekleriyle oluşturduğu davranış laboratuarı ve çok 
ilginç projeleri hakkında bilgi aldık. 

26 Haziran Cuma: Sabah veriyi işleme, anlama ve 
ifade etme konusunu Öner Süzer hocamızdan dinlerken 
farmakolog olduğunu bilmesek bir elektrik elektro-
nik mühendisi olduğunu düşünmek işten bile değildi. 
Anlattığı bilgiler o kadar derindi ki bazen anlamakta 
zorlandık. Kendi evinin salonunda kurmayı düşündüğü 
bilgisayarı anlatınca Hocamızın eşinin bu konuda ne 
düşündüğünü merak etmedik desek yalan olur. Sonraki 
derste “verilerle” meşgul zihinlerimiz, Ongun Onaran 
hocamızın “Yüzüklerin Efendisi” filminden fırlamış 
“Gandalf” karakteri gibi elinde asası ile “istatistik 
nedir ?” sorusuyla daha da karıştı. Dersini sonlarına 
doğru girdiğimiz bu  “İstatistiksel çıkmazdan” çıkma-
nın mutluluğu ve “istatistik nedir, neden gereklidir ?” 
sorularının cevaplarını öğrenmiş olmanın huzuru içinde 
Eyüp Sabri Hocamızı beklemeye başladık. Hocamızın 
elinde sınav kağıtlarıyla gelip sınav yapması hepimi-
zi şoke etti. Bu sınav sonrası kendimizi toparlamamız 
kolay olmadı tabi. Daha sonra Eyüp Hocamızın çok 
güzel laboratuvarını gezdik. Özellikle telemetri sistemi 
çok ilginçti. Daha sonra Mehmet hocamızdan kendile-
rinin kullandığı inflamasyon modeli ve enzim immun 
assay metodu hakkında bilgi aldık. Tabi bugünün ayrı 
bir özelliği de aksam 19.30 gala yemeğinin olmasıydı. 



�0

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. M. Oğuz Güç
Farmakoloji Yaz Okulu’nun Ardından
Henüz 17.00 civarında Mehmet hocamızla birlikteyken 
Rüştü hocamız telefon etti ve ne zaman geliyorsunuz biz 
ordayız diye haber verdi. Hacettepe kampüsünde bu-
lunan Park Restaurantta 19.30’da hepimiz hazır bulun-
duk. Bazı arkadaşlarımızın yaz okulu kitapçığıyla gala 
yemeğine gelmesi Eyüp Hocamızın bizi ne kadar korkut-
tuğunun göstergesiydi. Eyüp Hocamızın şen kahkahaları 
arasında ve yaz okuluna katkısı bulunan hemen hemen 
bütün hocalarımızla birlikte çok keyifli bir yemek yedik.

27 Haziran Cumartesi: Hafta sonu olmasına 
rağmen hocalarımızın bize vakit ayırması gerçekten 
büyük bir fedakarlıktı. Sabah ilk önce özel sektörde 
farmakologların rolünü bir ilaç firmasında çalışan 
Sedat Rahmi Hocamızdan dinledik ve gerçekten 
ufkumuzu açtı. Daha sonra hemen hemen mezun 
olmaya yakın bütün farmakologları endişelendiren 
bir konu olan mecburi hizmette atandıkları yerlerde 
ve diğer kamu sektörlerinde çalışan farmakologların 
rolünü Bülent Gümüşel Hocamız çok güzel bir şekilde 
açıkladı. Aklımıza oldukça fazla takılan bu konu üze-
rinde TFD’ nin bir çalışma yaptığını duyunca hepimiz 
çok sevindik. Bu çalışmadan dolayı da katkısı bulu-
nan bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu 
kuramsal derslerden sonra uzay istasyonu gibi olan 
ve eski kırık dökük halinin fotoğraflarını da gördüğü-
müz Ongun Hocamızın laboratuarına geçtik. Burada 
Ongun Onaran ve Özlem Uğur hocalarımızdan temel 
moleküler farmakoloji yöntemlerini öğrendik.

28 Haziran Pazar: Önce moleküler laboratuar-
da birgün önce yaptığımız deneylerin sonuçlarını 
kontrol ettik ve güzel sonuçlar elde ettiğimizi gör-
dük. Daha sonra Ongun Hocamıza ve Özlem hoca-
mıza teşekkür ederek zamanlamaya çok dikkat eden 
Mehmet Hocamızın yanına hızlıca geçtik. Burada bizi 
hocalarımız bekliyorlardı ve yaz okulunun genel bir 
değerlendirmesini yaptık. Hani derler ya kitaplarını 

okuyarak büyüdüğümüz diye, biz de yayınlarını oku-
yarak büyüdüğümüz hocalarımızın bizimle bu kadar 
yakından ilgilenmeleri ve fikirlerimize bu kadar değer 
vermeleri karşısında camiamıza olan saygı ve sev-
gimizin bir kat daha arttığını gördük. Yaz okulunun 
genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra diploma 
törenlerini aratmayacak bir katılım belgesi töreni ya-
pıldı. Ankara Tıp’ın merdivenlerin de toplu fotoğraf 
çekimi sonrası sağ olsunlar Bülent Gümüşel ve Meh-
met Melli Hocalarımız bizi AŞTİ’ye kadar bıraktılar.

Bu yaz okulu ilk olması ve uzun zamandır altya-
pısının oluşturulmaya çalışılması nedeniyle oldukça 
önemliydi. İlk defa yapılan bir organizasyonda her 
zaman aksaklıklar yaşanabilir ancak bu yaz okulun-
da edinilen başarıyı gölgeleyebilecek hiçbir aksaklık 
yaşanmadı. Bütün katılımcılar ve eğiticiler bence bu 
yaz okulundan çok keyif aldılar. Keşke bu okulunun 
altyapısının oluşmasında büyük emeği geçen çok 
saygıdeğer rahmetli Hocamız Prof. Dr. M. Oğuz Güç’ 
de  aramızda olsaydı. Gala yemeği sırasında Bülent 
Hocamızın anlattığı olay beni oldukça etkiledi. Bu yaz 
okulunun oluşma fikrinin son aşamalarında tarih ka-
rarlaştırılırken Oğuz Hocamız, Bülent Hocamıza ne za-
man yapılacağını soruyor ve hocamız da 22-28 Haziran 
arasında yapılmasının planlandığını söylüyor. Oğuz 
Hocamız derinlere bakarak “Çok  uzakmış ya” diyor. 
Bülent hocamızın bu konudaki yorumu şuydu: “O da, 
biz de bu yaz okuluna yetişmeyeceğini biliyorduk”.

Bu yaz okulunun planlanması ve gerçekleştiril-
mesinin her aşamasında katkısı bulunan herkese tüm 
katılımcılar adına çok teşekkür ediyor hocamız Prof. 
Dr. M. Oğuz Güç’ ü bir kere daha rahmetle anıyo-
ruz. Ayrıca bu yazının yazılması aşamasında katkısı 
bulunan yaz okulu öğrencisi tüm arkadaşlarıma da 
teşekkür ediyorum.
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Nadir Hastalıklar Veri Tabanı
toplantısının ardından…..

2-3 Temmuz 2009 tarihinde Ankara Refik Saydam 
Mavi Salonda uluslararası değerli katılımcıların yer aldı-
ğı güzel bir toplantıyı geride bıraktık. Sağlık Bakanlığı 
TAİEX projesi kapsamında düzenlenen ‘Workshop on the 
Orphanet Database’ toplantısının açılış konuşmasını İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürü Sayın Dr. Mahmut Tokaç yaptı. 
Bu toplantı ile yaklaşık iki gün süreyle bizler için oldukça 
yararlı olduğuna inandığımız pek çok yeni bilgiyi edin-
me fırsatı bulduk.

Ülkemizde kuruculuğunu İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Uğur Özbek, Dr. Fatmahan 
Atalar, Dr. Tufan Acuner’in oluşturduğu Orphanet (Nadir 
Hastalıklar Uluslar arası veri tabanı) çalıştayında nadir 
hastalıklar veri tabanı tüm detayları ile görüşüldü. Bu 
konu ile ilgili olarak www.orpha.net adresinden daha 
fazla bilgiye ulaşmak mümkündür. 

Orphanet, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen 
altı ayrı dilde hizmet veren ve herkesin kullanımına açık 
olan bir Avrupa internet portalıdır. Kuruluş amacı nadir 
hastalıkların ve yetim ilaçların yer aldığı konusunda 
uzmanlaşmış hekimler, klinikler, laboratuarlar, araştır-
macılar, hasta dernekleri ve ilaç sektörünün yer aldığı 
geniş bir veri tabanı oluşturmak ve bu bilgilerin ortak 
kullanımını sağlamaktır.

1997 yılında Fransa’da kurulan Orphanet içinde 38 
ülke yer almaktadır. Türkiye Orphanet’e 2007 yılında 
katılmıştır. Çalıştaya Fransa’dan Orphanet konusunda 
tanınmış bilim adamı Dr. Segolene Ayme’nin yanı sıra;  
Hollanda, İtalya, Bulgaristan, Polonya’dan da bilim 
adamları katılmıştır. Ülkemizden akademisyenler, Ba-
kanlık çalışanları, ilaç firmaları, nadir hastalıklarla ilgili 
derneklerden katılımın olduğu bu çalıştayın uluslar arası 
platformda ülkemizde yapılmış olması da ayrıca önem 
taşımaktadır.

Avrupa Birliği’nde sıklığı 1/2000 den az olarak görülen 
hastalıklar “Nadir Hastalık” olarak kabul edilmektedir. 

Bu hastalıkların büyük çoğunluğunu genetik, daha az 
bir kısmı ise çevresel ya da nedeni bilinmeyenler olarak 
sınıflamak mümkündür. Akraba evliliklerinin oldukça fazla 
olduğu ülkemizde sıklığı da bir o kadar fazla olan nadir 
hastalıkların tanımlanması oldukça önemlidir. Genel olarak 
6000’in üzerinde tanımlanmış nadir hastalık olduğu kabul 
edilmektedir. Avrupa ülkelerinde sıklığı % 0.3 olan akraba 
evliliği oranı ülkemizde % 12-17 olarak belirtilmektedir. 
Türkiye’de 5.000.000 kişinin nadir hastalıklar kapsamında 
olduğu düşünülmektedir.

Mevcut durum; iki ayrı çalışma grubu oluşturularak, 
nadir hastalıklar ve Orphan drug (yetim ilaç) olarak iki 
alt başlık altında; sorunlar ve çözüm önerileri olarak de-
ğerlendirildi. Özellikle Türkiye’de nadir hastalıkların çok 
fazla olması, bu hastalıklar için tedavi edici ilaç sayısının 
az olması en öncelikli sorun olarak tüm katılımcılar tara-
fından kabul gördü. Genel anlamda bu çalıştay sonrası 
nadir hastalıklar çalışma gruplarının önerileri:

Uzmanlaşmış yan dal uzman hekimliğinin geliştirilmesi,
Eğitimlerin hekimlik mesleğinin başında verilmeye 

başlanması
Nadir hastalıklara ve yetim ilaçlara ulusal bakış 

açısının geliştirilmesi,  bu konuya ilişkin farkındalığın 
artırılması,

Güvenilir, doğru, kolay erişimin sağlanabileceği dili 
Türkçe olan bir internet sitesinin kurulması,

Ulusal bir nadir hastalıklar planı oluşturulması. Bu 
konuda Bulgaristan oldukça başarılı bir model ülke ola-
rak bu çalıştayda gösterilmiştir.

Bu hastalıklar ile ilgili olarak prevalans ve insidans 
oranlarının saptanmasının gerekliliği belirtildi.

Yetim ilaçlar ile ilgili olarak diğer çalışma grubun-
da ise bu ilaçların oldukça az olması yanı sıra pahalı 
olmaları, Avrupa’da 300.000 bin Avro gibi ortalama 
maliyetlerinin olması, özellikle bu ilaçların kullanım 
sıralamasında ilk sırada kanser, metabolik hastalıklar, 
hematolojik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, 
nöromüsküler hastalıklar ve tedavileri yer aldığı konu-
larına dikkat çekildi.  Bu konuşmalarda özellikle Kan-
ser tedavisinin %34 oranda ilk sırada yer alıyor olması 
tedavi maliyetleri açısından hayli dikkat çekici idi. Bu 
konuda genetik danışmanlığın önemi ve farkındalığın 
artırılmasının da önemli olduğu konuşmacılar tarafın-
dan vurgulandı. Yetim ilaçlar ile ilgili olarak bu ilaçların 
ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme basamakla-
rında da kolaylaştırıcı, başvuru sonuçlandırma sürecinin 
hızlandırılmasına ilişkin önerilerde bulunuldu. Mevcut 
ruhsatlandırma yönetmeliğimizin AB uyumu çerçevesin-
de yetim ilaçlar ile ilgili olarak revize edilmesinin uygun 
olacağı fikirleri dile getirildi.

Önümüzdeki sonbahar döneminde yeni bir çalışma 
önerisi planlanarak çalıştay sonlandırıldı.

Uzm. Dr. Filiz Özyiğit, Dr. Akif Akbulat   
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Geri Ödeme Reçete Onay Şubesi
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Doçent Olmak Ya Da Olmamak
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2009 yılı Novartis Bilim Ödülleri 14 Nisan’da sahiplerini buldu

Novartis Türkiye’nin 2005 yılından bu yana her yıl kutladığı “Novartis Tıp ve Eczacılık Günü” 14 Nisan’da 
Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Novartis Bilim Ödülleri Sahipleri’ni buldu. 
Novartis Bilim Onur Ödülü’nü bu sene Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD Emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp aldı. 

Değerli Hocamızı gönülden kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Novartis’in 1986 yılından beri bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve artırmak amacıyla verdiği 
Farmakoloji Bilim Ödülleri de bu toplantıda dağıtıldı. Bu ödülleri alan Dernek Üyelerimiz:

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Dr. Salim Yalçın İnan
Prof. Dr. Kansu Büyükafşar 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji ABD

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Uzm. Ecz. Turgut Emrah Bozkurt
Prof. Dr. İnci Şahin Erdemli
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Doç. Dr. Ahmet Doğrul
Yrd. Doç. Dr. Melik Seyrek
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Tıbbi Farmakoloji ABD

Değerli Dernek Üyelerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TFD Bülten Komisyonu

Üyelerimizden Haberler

Doç. Dr. Pelin Kelicen, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından desteklenen ve L’Oreal Türkiye tarafından 
düzenlenen “2009 yılı Genç Bilim Kadınları Destek Bursu” ödüllünü almıştır.

Değerli Dernek Üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

TFD Bülten Komisyonu

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN, 
yayın yaşamına 2002 yılında başlayan “Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry 
(Formerly “Current Medicinal Chemistry - Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Agents”)” adlı dergide 2003 
yılından beri Editor-in-Chief olarak görev yapmaktadır. 

Derginin web sayfası adresi “http://www.bentham.org/cmcaiaa/EBM.htm”dir.



��

TFD Nisan - Haziran 2009 100. Sayı Bülteninde 
yayımlanan bulmacanın yanıtları…..

TFD XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi 
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 1 Ağustos 2009 dur….
Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4-7 Kasım 2009 

tarihleri arasında Kızılağaç, Manavgat, Antalya’da Silence Beach Resort otelinde yapılacaktır. 
Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden (http://www.tfd2009.kongresi.info) online gönderilmesi tek 

geçerli bildiri gönderim şeklidir. 
Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler dikkate alınmayacak ve kabul 

edilmeyecektir. 
Saygılarımızla,

Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu

Bilimsel Toplantılar
13rd International Symposium on Physiology 

and Pharmacology of Temperature Regulation
23 – 26 Temmuz 2009, Matsue, Japonya
Bilgi için: www.med.shimane-u.ac.jp

XXXVI. International Congress of 
Physiological Sciences

27 Temmuz – 1 Ağustos 2009, Kyoto, Japonya
Bilgi için: www.iups2009.com

22nd European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress

12 – 16 Eylül 2009, İstanbul
Bilgi için: www.ecnp.eu

35. Ulusal Fizyoloji Kongresi
30 Eylül – 3 Ekim 2009, Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Ankara
Bilgi için: www.fizyolojikongresi2009.org

21. Ulusal Biyokimya Kongresi
28 – 31 Ekim 2008, İstanbul
Bilgi için: www.biyokimyakongresi.org

Neuroscience, 2009 
17 – 21 Ekim 2009, Chicago, Illinois, ABD
Bilgi için: www.sfn.org

(Duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktiviye varsa, lütfen yayın 
komisyonuna bildiriniz) E-posta adresimiz: info@tfd.org.tr
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Dr. Cahit  NACİTARHAN
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı

Yeni Üyelerimiz

Uzm. Ecz. Bilsen EKSERT
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Eczanesi

Dr. Ulya KESKİN
Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı

Uzm. Ecz. Zeliha  BAYRAM
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı

Uzm. Ecz. Duygu AKSEN EZER
LÖSEV Lösante Lösemili Çocuklar 
Hastanesi

Prof. Dr. Meral Şükran 
ATAMER ŞİMŞEK
Marmara Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalı








