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Bültenin bu sayısı, şu an görev yapmakta olan yönetim kurulumuzun görevi esnasında
çıkacak olan son sayı. Aralık ayında yapılacak olan genel kurulumuzun tarihi ve gündemi
sizlere daha sonra ulaştırılacaktır. Genel kurula katılımın fazla olması, bizleri mutlu
etmenin ötesinde gündemde olan çeşitli konularda sizlerin görüşlerini almak ve yeni
yönetim kurulunu oluşturmak açısından önemli olacaktır.
Geçtiğimiz Temmuz ayının 10’nunda Türkiye’de farmakolojinin kurumsallaşmasında ve
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalının kurulmasında büyük
emekleri geçen hocamız Prof. Dr. Gültekin Sunam’ı kaybettik. Bugüne kadar farmakolojiye
yaptığı katkılardan dolayı minnet duyduğumuz hocamıza Tanrı’da rahmet, kederli ailesine
başsağlığı diliyorum. Hocamızla ilgili olarak kendi yetiştirdiği öğrencileri tarafından
kaleme alınan yazıları bültenin iç sayfalarında bulacaksınız.
Kamuda görev yapmakta olan arkadaşlarımızın özellikle mecburi hizmetle ilgili olarak
gerek özlük hakları gerekse üniversite haricinde görev tanımlarının çok net olmaması
nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Çeşitli üyelerimizden gelen başvurular üzerine
yönetim kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ersin Yarış bu konuda sorunları ve eylem planlarını
da içeren bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor, sizlere e-posta aracılığıyla da duyurulduğu
üzere, derneğimizin web sitesinde yayınlanmıştır. Bu konudaki katkılarınız bizler için yol
gösterici olacaktır. Kamudaki düzenlemeleri, alışagelmiş uygulamaları düzeltmek, genel
olarak ciddi dirençle karşılanmaktadır. Bu nedenle bu konuda alacağımız yolun uzun
ve zahmetli olduğunu göz ardı etmeyerek her aşamada katkılarınız sorunun çözümünde
önemli olacaktır.
Bilindiği üzere Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 18 Temmuz
2009 cumartesi tarihli Resmi Gazete’de 27292 Sayı numarası ve 2009/15153 karar sayısı
ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte gerek yıllardır yaşama geçmesi
için mücadele verdiğimiz klinik farmakoloji ve klinik toksikoloji yan dallarının olmaması
ve gerekse camiamızda doktora eğitimini yapan meslektaşlarımıza eğitici hakkının
verilmemesi nedeniyle Danıştay 8. dairesinde yönetmeliğinin söz konusu maddelerinin
iptali için dava açılmıştır. Bu konudaki bir yazıyı bültenin iç sayfalarında bulabileceğiniz
gibi, mahkemeye verilen dilekçeye, derneğimizin web sitesinde ulaşabilirsiniz.
Bildiğiniz üzere 4-7 Kasım 2009 tarihlerinde yapılacak olan ulusal kongremize çok
az zaman kaldı. Kongrelerimiz, bilimsel tartışma platformu olmalarının ötesinde, her
türlü sorunumuzu karşılıklı konuşabildiğimiz, sorunlarımızın çözümü için olmasa dahi,
onlarla ilgili farkındalık yaratabildiğimiz en geniş kapsamlı platformlar. Bu nedenle,
bugüne kadar kongreye kayıtlarını yaptıramamış arkadaşlarımızın bir an önce kayıtlarını
yaptırmalarını bekliyoruz.
Bu vesileyle yönetim kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Mehmet MELLİ

Basım Tarihi: 12 Ekim 2009



Prof. Dr. Gültekin Sunam’ı yitirdik
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları
Prof. Dr. Gültekin Sunam 14.08.1927 tarihinde
İstanbul’da doğmuştur. 1947’de Galatasaray
Lisesinden mezun olan Dr. Sunam, 1954 yılında İ.Ü.
İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1956 yılında
aynı Fakültenin Farmakoloji kürsüsünde asistanlığa
başlamıştır. İ.Ü Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Tedavi
Kürsüsü’nde 1965 yılında doçent olan ve Ocak 1966’da
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji kürsüsüne doçent
olarak atanan Dr. Gültekin Sunam, 1966 yılının Şubat
ayından itibaren İ.Ü. Senatosu tarafından Farmakoloji
Kürsüsünün yönetimi ile görevlendirilmiştir. Dr.
Gültekin Sunam, 1968 yılında Eczacılık ve Diş Hekimliği
Fakültesi öğrencileri için Genel Farmakoloji kitabını
yayınlamıştır. 1971 tarihinde Profesör ünvanını alan ve
1966–1994 yılları arasında Farmakoloji Anabilim Dalı
Başkanlığını yürüten Dr. Sunam bu süreçte Anabilim
Dalımızın değerli öğretim üyelerini yetiştirmiştir.
Prof. Dr. Gültekin Sunam 1987-1990 ve 1991-1994 yılları
arasında Fakülte Dekanı olarak da görev yapmıştır.
Prof. Dr. Gültekin Sunam 1994 yılında emekli olmuştur.

Farmakoloji Anabilim Dalımızın kurucusu hocamız
sayın Prof. Dr. Gültekin Sunam 10 Temmuz 2009
tarihinde vefat etmiştir. Geriye dönüp baktığımızda,
hocamızın dürüstlük, hoşgörü, sevecenlik ve ileri
görüşlülükle öne çıkan, hiçbir zaman değişmeyen
kişilik yapısı sayesinde yılların güzel geçtiğini
görüyoruz. İyi bir hoca, iyi bir araştırıcı, iyi bir
yönetici, iyi bir dost, sevgi dolu bir ağabey ve iyi bir
insan. Bu çok yönlü kişiliği ile mesleğinde başarılı
bir profil çizen hocamızın yetiştirdiği öğrencileri
olarak; bizler bugün geldiğimiz düzeye ulaşmamızda
hocamızın emeği hiçbir zaman unutamayız.
Gültekin hoca her zaman ve hiçbir karşılık
beklemeden, her konuda yapabileceğinin en fazlasını
hepimiz için yaparak; hatta özel sorunlarımızı çözerek
meslek hayatında belli bir hedefe ulaşmak için sadece
bilimsel değerlerin değil, insani değerlerin de önemli
olduğunu bize öğretmiştir. İyi niyetli, yumuşak, sevecen
yaklaşımı ile bize sadece aynı çatı altında bir çalışma
ortamı değil, aile ortamı sağlamıştır. Gültekin hoca
sadece kürsümüze değil, fakültemize ve farmakoloji
camiamıza verdiği hizmetlerle de asla unutulmaz.
Sevgili hocamızı rahmetle anıyor, bizler için yaptığı
her şey için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz.



Hocamız Prof. Dr. Gültekin
Sunam’ın ardından
Prof. Dr. Osman Özdemir
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı E. Farmakoloji Profesörü
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
olan hocamız Dr.Gültekin Sunam 1956 yılında İ.Ü.Tıp
Fak. Haseki Tedavi Kliniğine Dahiliye asistanı olarak
girmiştir. Prof. Dr. Kazım Türker’inde aynı dönemde
asistanlık yaptığı klinikte dönemin ünlü hocalarından Prof. Dr. Sedat Tavat ve Prof. Dr. Reşat Garan’ı
saymak mümkündür. Bu ünlü hocaların da aralarında
bulunduğu değerli klinikte uzmanlığını alan hocamız özellikle derin Fizyoloji, Anatomi ve klinik bilgisi
ile dikkatimizi çekiyordu. Bizler bunun çok yararını
gördük, çünkü eczacılık eğitimi aldığımız için özellikle Fizyoloji ve Anatomi bilgimiz yetersizdi. Bunun
yanında klinik farmakoloji’ nin ilk bilgilerini alıyorduk. Hocamız fırsat bulduğunda bizim bu eksiğimizi
hiç bıkmadan karşılamak için bilgilendirme yapardı.
Tedavi kliniğinden, Prof. Dr.Alaeddin Akcasu yönetiminde olan Farmakodinami laboratuarına geçen hocamız Doçent olduktan sonra 1965 yılında İ.Ü.Eczacılık
Fakültesi’nin yeni yapılanmasında kurulan Farmakoloji kürsüsünün kurucu başkanı olarak görev almayı
kabul ederek büyük bir özveride bulunmuştur.Bu şekilde Tıp fakültelerinden Eczacılık fakültelerine geçen
hocalarımız bugün Eczacılık fakültelerinin Farmakoloji
kürsülerinde araştırmacı yetişmesinde çok önemli
hizmetler vermişlerdir.
Bir taraftan kürsünün kuruluşu bir taraftan da
öğrencilerin kitap talebi yanında eczacılık fakültesinin bir farmakoloğa kavuşması sonucu kürsülerin
bilimsel talepler ile karşılaşan hocamız bu talepleri
çalışkanlığı sayesinde kısa sürede karşılamıştır. Bir
yandan kürsünün alet donanımını temin ederken
asistan aramaya başlayan hocamız önce Ecz.Ayhan
Köseoğlu, Ecz.Osman Özdemir, Ecz.Süleyman Çelik
Ecz.Ahmet Ekinci ve Ecz.Gül Baktır’ın asistan olarak
çalışmalarını sağlamıştır. Bu sayede temeller atılmıştır. Öğrencilerin ve Dekan’ın ısrarlı talepleri sonucu
göreve başlamasından 2 yıl sonra binlerce eczacının



yetişmesinde çok önemli rolü
olduğuna inandığımız Farmakoloji kitabını çıkarmıştır.
Çok güzel dili ve içeriği ile öne
çıkan bu kitabını hocamız kısa
aralarla yeni bilgilerle donatarak yeni baskılarını çıkarmıştır.
Fakültesindeki kürsülerde
sentez edilen yeni maddeler ile
bitki ekstreleri ve saf maddelerin aktivite tayinleri için
yoğun bir çalışma içine davet edilen hocamız asistanlarını da eğiterek bu gereksinimleri de karşılamıştır.
Hocamızın bilimsel çalışmaları ve eğitime katkıları
yanında Galatasaray Lisesi’ nin edebiyat kolu mezunu
olması yanında, babasının da edebiyat öğretmeni
olmasının bazı hususiyetlerinin gelişmesinde rolü olduğunu zaman içerisinde öğrendim. Bir gün sekreteri
Sevgi Altan hanıma daktilo edilmesi için el yazısı ile
yazdığı kağıtları gördüğümde bu gerçeği yakaladım.
Hocamız bu notları yazarken dilbilgisi kurallarını
aynen kullanıyordu. Niçin bu kadar titizlik gösteriyorsunuz diyerek gerçeği öğrenmek istedim. Bana
dönerek “Ben Galatasaray Lisesinde yatılı okuyordum,
babam düzenli olarak benden mektup yazmamı
isterdi’’ dedi. Tabi gönderdiğim mektuplar edebiyat
öğretmeni olan babam tarafından düzeltilerek bana
iade edilirdi. Benim bu konuda titizlenmem den daha
normal ne olabilir deyince gerçeği öğrenmiştim.
Hocamız yetiştirdiği binlerce öğrencisi tarafından
olduğu gibi fakültesinde de meslektaşları tarafından
çok sevilirdi. Tam bir beyefendi olan hocamız kürsüsündeki tüm elemanları üst düzeyde korur kimsenin rahatsız edilmesine imkan vermezdi. Onun için
sözün çok önemi vardı.İstediğiniz zamanda izin alıp
çıkabilirsiniz.Neden gidiyorsunuz diye sormazdı,bana
insanın ihtiyacı vardır ki izin istiyor der, nedeni sadece onu ilgilendirir diyerek bize ders verirdi.
Bugün Eczacılık Fakültelerinin Farmakoloji Ana
bilim dalları gelişmişse bunda hocamızın etkisi çok
açıktır. Kendisini daima iyilikler ile andığımız hocamızın bize verdiği dersler yeni nesil arkadaşlarımızla
gerek bilimsel gerekse insani boyutlarda sürmektedir.

Bir kitap üzerine ve
Gültekin Hoca’ya dair...
Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

hep, öğrencilik dönemime ait. O zamanlar, Kızılay’da
Bulvar üstü bir binanın köşesinde yer alan Tarhan
kitapevinden, biriktirdiğim paralarla “Goodman
Gilman”ın dördüncü baskısını getirttiğimi; aynı

Yıl 1970 ve ben Ankara Üniversitesi Eczacılık

kitap evinden “Drugs of Choice 1974-1975” indeksini

Fakültesinde çiçeği burnunda taze bir öğrenciyim.

satın aldığımı hatırlıyorum. Halen kütüphanemdeki

Şubat ayı, ilk sömestre tatili. Ben, ilk eczane stajıma

kitaplar arasında duruyorlar. 1972 senesinde bir

o tarihlerde Ankara İçcebeci’de bulunan Mühürdar

başka “Farmakoloji kitabı”nı satın aldığımı ve hatta

Eczanesinde başlıyorum. Eczacımız, son derece

posta ile İstanbul Üniversitesi’nden getirttiğimi de

disiplinli ve sabah saat 8:00-öğlen 13:00 arası

anımsıyorum.

laboratuvarda majistral ilaç işinde çalışacağımı,

Geçen gün, odamdaki kitap raflarında durduğu

öğleden sonra da ön tarafta bankoda durup, gelen

yerden yeniden çıkarttım. Geçmişin anılarına

hasta reçetelerinin kabulünde yardımcı olmam

götüren, sağına soluna notlar düştüğüm; kimilerinin

talimatını veriyor. Aksatmadan gidip, geliyorum.

satır altlarını çizdiğim sayfalarını tekrar karıştırdım.

Daha birinci sınıf öğrencisi, merheminden,

Kitabın kokusunda da, yazarını, değerli hocam

pomadına, çeşitli dermatolojik solüsyonlardan;

Gültekin Sunam’ı bir kez daha andım.

kaşe ve pilüle pek çok ilacın yapılmasını, reçete
kayıt defterine yazılmasını ve majistral tarifeye göre
fiyatının saptanmasını öğreniyorum. Sonrası mı?
Elimde ilaç rehberi, raftaki müstahzarların özelliğini
doğrudan okuyup, öğrenme faslını sürdürüyorum.
Bir de fihristli defterim var. Kimi önemli gördüklerimi

Kitabın adı “Genel Farmakoloji”. Bendeki bordo
ciltli örneği, 1972 yılına ait ve ikinci baskısı. İndeks
dahil 624 sayfa. İstanbul-Kutulmuş Matbaasında
basılmış. 14 Bölüm halinde düzenlenmiş ve toplam
55 konuyu kapsıyor. Sade ve duru dili; sağlam

buraya ve alfabetik sırada not alıyorum. Bu staj,

bilimsel örgüsü ile güzel yazılmış bir kitap. Doğrusu o

esasen farmakoloji ile erken tanışmamı sağlıyor.

kitaptan ne çok bilgi edindiğim hala belleğimde çok

Doğrusu çok da hoşuma gidiyor. Eczacılık öğrencisi

tazedir.

olduğumu duyan konu, komşu bana ilaçları hakkında

Gültekin Hoca, dersini dinleyebildiğim hocam

birşeyle soruyor. Eh eczane stajı da yapıyorum ya;

olmadı. O, İstanbul’da öğrencilerine seslenirken,

benden alâsını mı bulacaklar. Ben de anlatıyorum

ben öğretimimi Ankara’da sürdürüyordum. Ancak,

işte. Ve neredeyse daha o yıllardan kafamda, o

kitabını ciddiyetle çalıştığım hocam oldu. Ben onu,

zamanki adıyla “farmakoloji kürsüsü”nde kalma

sonraki yıllarda tanıdım. Asistanlığımın ilk yıllarıydı.

fikrinin de olgunlaşmaya başlaması; işte böylesi bir

Tanışmamız, Osman Özdemir Hoca’nın doçentlik

hikayeyle başlıyor.

sınavı sırasında oldu. O zamanlar, dosya hazırlamayla

Dönem, Türkiye’nin her bakımdan zor yılları.

doçent olunmazdı. Tez çalışması yapılır, yazılır ve

Kitap işi de, üniversitelinin erişimde güçlük çektiği

sözlü sınav ile ders anlatma aşamalarını başarmak

bir başka sorun. İlk edindiğim farmakoloji kitapları

suretiyle doçentliğe terfi edilirdi. Osman Hoca,



Bir kitap üzerine ve Gültekin Hoca’ya dair...
sınava Ankara Eczacılık Fakültesinde girdi. Sınavın

hep devam etti. Sonra emeklilik günleri geldi. İki

laboratuvar uygulaması faslında, ona yardımcı

eksikliğimi kendi hesabıma yazmalıyım. Birincisi,

olayım diye; yani asistanlık görevi için, ben de

hocanın yazdığı ve şevkle çalıştığım kitabın bendeki

yer aldım. Hoca’yı da ilk o zamanlar tanıdım. Zarif

örneğini neden bir anı olarak, ona imzalatmadım!

bir İstanbul Beyefendisi idi. Zahmet vermekten

Bunun, bir cevabı yoktur. İkincisi de emeklilik

çekinen, şevkatli bir insan izlenimi, hakkındaki ilk

törenine gidemeyişimdir. Sonraki zamanlar, onun

duygularımdır. Sınav akşamı bütün hocalar, biz

asude emeklilik günlerinde sadece kürsüsündeki

gençleri de yemek masasına davet ettiler. Sonra

arkadaşlardan haberlerle yetindik.

İstanbul’a trenle uğurlayışımızı hatırlıyorum. Daha
sonraları, İstanbul’a her gidişimde, Eczacılık Fakültesi
ziyaretlerimde, Gültekin Hoca’ya da mutlaka uğrar,
hal hatırını sorar ve saygılarımı sunardım. Her
zaman çok nazik ve içten karşılar, ilgi gösterirdi.
Hocanın önüne doktora sınavım sırasında da çıktım.



Ve hocanın haberi, birgün hepimizi buldu.
İşte ve doğrusu yüreğimin derinden sızladığını ve
içten kopan parçanın insani değerini daha da iyi
anladığım bir andır o.
Gültekin Hoca’yı, bizlere kattığı bütün güzel

Jüri üyelerimin içinde, o da vardı. Anabilim dalı

değerleriyle anıyorum. Kitabı, kütüphanemdeki

başkanlığının yanısıra, sonraki görevlerinden

yerinde taşıdığı aydınlığıyla, ışıldamaya devam

birisi olan Fakülte Dekanlığı sırasında da ilişkiler

ediyor.

Antihipertansif İlaçlar:
Bildiklerimiz ve daha yeniler
Doç. Dr. Arzu Onay Beşikçi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Tablo 1 :
Kategori

Sistolik		
Kan Basıncı (mmHg)

Normal

< 120

Diyastolik
Kan Basıncı (mm Hg)

ve

< 80

Prehipertansiyon 120 – 139

ya da

80 - 89

Giriş

1.derece
hipertansiyon

140 – 159

ya da

90 - 99

Hipertansiyon, dünya çapında yaklaşık 1 milyar

2.derece
hipertansiyon

≥ 160

ya da

≥ 100

kişiyi etkileyen ve her yıl 7.1 milyon kişinin ölümüne
neden olan, sık görülen bir kardiyovasküler hastalık-

yükselmesi kronik böbrek hastalığı, oral kontraseptif

tır (1). Bilindiği gibi çoğu durumda hipertansiyonun

kullanımı, primer hiperaldosteronizm, Cushing Send-

nedeni belirsizdir ve radikal tedavisi yoktur. Ancak

romu, feokromastoma, tiroit ya da paratiroit hastalığı

semptomların azaltılması ve hastalığın ilerleyişinin

gibi başka bir nedenle ortaya çıkmaktadır ve bunların

yavaşlatılması amacına yönelik tedavi uygulan-

tedavi edilmesi ile sekonder hipertansiyonu sonlan-

maktadır. Bu da, hastalığın hayat boyu izlenmesini

dırmak olasıdır. Kronik hipertansiyon kontrol altına

ve yaşam tarzında yapılacak değişikliklerin ya da

alınmazsa kalp ve böbrek hastalıkları ve felçle sonuç-

farmakolojik tedavinin yine hayat boyu sürmesini

lanabilir. Oluşacak hasarın derecesi kan basıncındaki

gerektirir.

yükselmenin miktarı ile artar. Tüm yaş gruplarındaki

Bu derlemede, ABD’de sıklıkla başvurulan bir kay-

hastalarda hipertansiyona bağlı ölüm en çok beyin

nak olan ve 7.si 2003 yılında yayımlanan JNC 7- The

kanaması, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve mi-

Seventh Report of the Joint National Committee on

yokard enfarktüs nedeniyle olmaktadır.

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of

Tedavinin amacı, kardiyovasküler ve renal morbi-

High Blood Pressure adlı rapor esas alınmıştır (www.

dite ve mortaliteyi azaltmaktır ve bu amaca yönelik

nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/jnc7full.htm)

olarak sistolik kan basıncı 140, diyastolik kan basıncı

(2). American Society of Hypertension, The Canadian

90 mm Hg değerlerinin altında tutulmaya çalışılır.

Hypertension Education Program, The European Soci-

Diyabet ve kronik böbrek hastalığı da olan bireyler

ety of Hypertension/European Society of Cardiology

içinse hedef değerler sırasıyla 130/80 mm Hg’dır.

ve World Health Organization/International Society
of Hypertension gibi başka organizasyonlar da hipertansiyon tedavi stratejileri belirlemekte ve düzenli
olarak bu bilgileri güncellemektedirler. JNC 8’in 2009
yılının Aralık ayında yayımlanması beklenmektedir.
JNC 7, 4 kan basıncı kategorisi belirlemiştir. Bu
kategoriler Tablo 1’de gösterilmiştir:

Vücut ağırlığının kontrol altında olması, diyetle
alınan sodyum düzeyinin azaltılması, kalsiyum/potasyum alımına dikkat edilmesi, sağlıklı diyet alışkanlığı [DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension): özetle sebze, meyve, tam tahıl alımının yüksek;
toplam yağ, kolesterol ve doymuş yağ alımının düşük
olduğu beslenme planı, www.nhlbi.nih.gov/health/

Primer (esansiyel) hipertansiyonda hastalığın

public/heart/hsp/dash], alkol alımının kısıtlanması,

nedeni belirlenemez. Tüm olguların yaklaşık %10’unu

aerobik egzersizler yapılması ve sigara kullanımının

oluşturan sekonder hipertansiyonda ise, kan basıncı

bırakılması şeklinde özetlenebilecek yaşam tarzı de-



Antihipertansif İlaçlar: Bildiklerimiz ve Daha Yeniler
ğişiklikleri, hipertansiyon oluşmasını engelleyebilen
ve hastalık başladıktan sonra uygulanmaları durumunda ise kan basıncını azaltan önemli faktörlerdir.

2C. Adrenerjik reseptör blokerleri
2C1. α1 blokerler (doksazosin, prazosin,
terazosin)

Farmakolojik Tedavi: Bildiklerimiz

2C2. β blokerler (atenolol, betaksolol,
bisoprolol, metoprolol, nadolol, propranolol, timolol, esmolold)

Kan basıncı kontrol noktalarına etkinlik bakımından antihipertansif ilaçlar 4 ana gruba ayrılmaktadır:
1. Diüretikler, 2. Sempatoplejik ilaçlar, 3. Vazodilatörler, 4. Anjiyotensin inhibitörleri * (3).

d

* ilaç isimleri Türkçe kaynaklar esas alınarak Türkçe’ye

2C3. İntrinsik sempatomimetik aktiviteye
sahip β blokerler (asebutolol, penbutolol, pindolol)

uyarlanmıştır.

1.Diüretikler: Esas olarak sodyum ve kan hacmini
azaltarak kan basınıcını düşürürler.

2C4. α ve β reseptör blokerleri (karvedilol,
labetalol)

1A. Tiazit grubu diüretikler (klorotiazit, klortalidon, hidroklorotiazit, politiazit, indapamit, metolazon)

2C5. Selektif olmayan α reseptör blokerleri
(fentolamind, fenoksibenzamind)

1B. Kıvrım diüretikleri (bumetanit, furosemit,
torsemit)
1C. Potasyum tutucu diüretikler (amilorit, triamteren, spironolakton, eplerenon)
2.Sempatoplejik ilaçlar: Periferik vasküler direnci
azaltarak, kalp fonksiyonunu baskılayarak
ve venöz kapasitansı arttırarak kan basıncını
azaltırlar.
2A. Santral α2 reseptör agonistleri ve santral
etkili öteki ilaçlar (klonidina, moksonidina,
rilmenidina, metildopa, rezerpinb, guanfasin)
α2 adrenerjik reseptörlerin yanısıra
imidazolin reseptörlerine de bağlanmakta ve bazı kaynaklarda “imidazolin
reseptör agonistleri” olarak adlandırılmaktadırlar.

a

b

Rezerpinin antihipertansif etkinliğinin
periferik bileşeni de vardır.

2B. Adrenerjik nöron blokerleri (rezerpinb,
guanetidinc, guanedrelc)
Rezerpinin antihipertansif etkinliğinin
periferik bileşeni de vardır.

b

JNC 7’de önerilen ilaçlar arasında yer almamaktadır.

c



Hipertansif acillerde parenteral olarak
kullanılmaktadır.

d

Hipertansif acillerde parenteral olarak
kullanılmaktadır.

3. Vazodilatörler: Damar düz kasına etkiyle
rezistans damarları gevşeterek ve kapasitansı
arttırarak kan basıncını azaltırlar.
3A. Kalsiyum kanal blokerleri (diltiazem,
verapamil, amlodipin, felodipin, isradipin,
nikardipine, nifedipin, nizoldipin)
e

Hipertansif acillerde parenteral olarak da
kullanılmaktadır.

3B. Direkt etkili vazodilatörler (minoksidil,
sodyum nitroprussitd, nitrogliserind, diazoksitd, fenoldopamd, hidralazine, )
Hipertansif acillerde parenteral olarak
kullanılmaktadır.

d

e

Hipertansif acillerde parenteral olarak da
kullanılmaktadır.

4. Anjiyotensin inhibitörleri: Anjiyotensin yapımını ya da etkisini engelleyerek periferik
vasküler rezistansı ve kan hacmini azaltırlar.
4A. Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE)
inhibitörleri (benazepril, kaptopril, enalapril, enalaprilatd, fosinopril, lizinopril,
moeksipril, perindopril, kinapril, ramipril,
trandolapril)

Antihipertansif İlaçlar: Bildiklerimiz ve Daha Yeniler
Hipertansif acillerde parenteral olarak
kullanılmaktadır.

d

4B. Anjiyotensin reseptör blokerleri (kandesartan, eprosartan, irbesartan, losartan,
olmesartan, telmisartan, valsartan)
JNC 7’e göre hipertansiyon tedavisinde temel
yaklaşım Şekil 1’de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi,
yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin ilk basamağını

ilacın seçiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta, hipertansiyonla birlikte başka
hastalıkların da olup olmamasıdır. Sözgelimi, hipertansiyonla birlikte kalp yetmezliği de olan hastada
kalsiyum kanal blokerleri dışındaki gruplardan bir
ilaç seçilmekte, kronik böbrek hastalığı da olan
hipertansiflerde ise yalnızca anjiyotensin inhibitörleri
kullanılmaktadır.

oluşturmaktadır. Bu değişikliklerin kan basıncını

Farmakolojik Tedavi: Daha Yeniler

hedef değerlere düşürmede yetersiz kalması duru-

Aliskiren (Tekturna®, Rasilez®)

munda ise ilaç tedavisi gerekecektir. Tedaviye sıklıkla

Sağlıklı bireylerde plazma renin aktivitesini,

tek bir ilaçla başlanmaktadır. Bu ilk ilacın etkinliği

anjiyotensin I, anjiyotensin II ve aldosteron konsan-

yetersizse tedaviye başka ilaç/lar eklenmekte, ilk ilaç

trasyonlarını doza bağlı olarak azaltan renin inhi-

tolere edilemiyorsa başka bir ilaca geçilmektedir. İlk

bitörü yeni bir ilaçtır (ABD’de 2007 yılında ruhsat-

Şekil 1.

Yaşam tarzı değişiklikleri
Kilo ver
Sodyum alımını azalt
Alkol alımını azalt
DASH diyeti uygula
Aerobik egzersiz yap
Sigarayı bırak
Yeterince potasyum ve kalsiyum al
Hedef kan basıncına ulaşılamadı
Yaşam tarzı değişiklerine devam et ve ilaç tedavisine başla
Başka hastalığı olmayan kişilerde ilk ilaçlar
Başka hastalığı da olan kişilerde ilk ilaçlar
1. derece hipertansiyon
Tiazit diüretik, anjiyotensin inhibitörü,
β bloker, kalsiyum kanal blokeri
2. derece hipertansiyon
İki ilaç kombinasyonu: tiazit
+
anjiyotensin inhibitörü
β bloker kalsiyum kanal blokeri

1. ve 2. derece hipertansiyon
Hastalığa göre
seçilecek ilaç
+
diüretik
anjiyotensin inhibitörü
β bloker
kalsiyum kanal blokeri

Hedef kan basıncına ulaşılamadı
İlaç tolere edilemedi
İlacı değiştir

İlaç tolere edildi, fakat etki yetersiz
Dozu ayarla ya da başka bir gruptan ilaç seç

Hedef kan basıncına ulaşılamadı
Hedef kan basıncına ulaşıncaya kadar başka gruplardan ilaç eklemeye devam et



Antihipertansif İlaçlar: Bildiklerimiz ve Daha Yeniler
landırılmıştır). Aliskiren, esansiyel hipertansiyon
hastalarında da plazma renin aktivitesini azaltmakta
ve kan basıncını anjiyotensin reseptör antagonistleri
kadar düşürmektedir (4). Aliskiren, güvenlik ve tolere
edilebilirlik yönlerinden de anjiyotensin reseptör
blokerlerine benzerlik göstermektedir. Sözü edilen
nedenlerle renin inhibisyonu, hipertansiyon ve öteki
kardiyovasküler hastalıklarla böbrek hastalıklarının
tedavisinde geleceği olan bir yaklaşım olarak ortaya
çıkmaktadır.
Bosentan (Tracleer®)
Endotelinler (ET-1, ET-2 ve ET-3), organizmada
yaygın bir şekilde bulunan vazokonsriktör peptitlerdir. Reseptörlerinin (ETA ve ETB) bloke edilmesi, insanlarda ve deney hayvanlarında vazodilatasyona neden
olmakta ve arteryel basıncı düşürmektedir. Bosentan,
hem ETA ve hem de ETB reseptörleri antagonize eden
oral ve iv olarak aktif bir ilaçtır ve ABD’de 2001 yılında
pulmoner arter hipertansiyonunda kullanılmak üzere
ruhsatlandırılmıştır. Klinik araştırmalar, bosentan’a
yapıca benzeyen ETA selektif antagonistleri sitaksentan (Thelin® adıyla bazı Avrupa ülkelerinde, Kanada
ve Avustralya’da pulmoner hipertansiyonda kullanılmaktadır) ve ambrisentan (Letairis® ve Volibris®
adlarıyla ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde pulmoner hipertansiyonda kullanılmaktadır)’ın primer ve
pulmoner hipertansiyon ile kalp yetmezliği semptomlarını olumlu yönde değiştirdiklerini göstermektedir.
Nesiritid (Natrecor®)
Natriüretik, diüretik ve damar gevşetici etkinlik gösteren atriyal natriüretik peptit (ANP), beyin
natriüretik peptit (BNP) ve C-tipi natriüretik peptit
(CNP), yapıları birbirine benzeyen ancak biyolojik
etkilerinde farklılıklar bulunan endojen maddelerdir.
Etkilerinin kısa sürede sonlanması, nötral endopeptidaz, NEP 24.11, adlı enzim ve ANPC reseptörlerine
bağlanarak internalizasyon aracılığı ile gerçekleşmektedir. BNP analoğu nesiritid, dekompanse kalp
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yetmezliğinde kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış
ancak ölümcül olabilen böbrek hasarı nedeniyle
sonrasında bu ilaç için güvenlik alarmı yayımlanmıştır. ANP’in metablizmasına aracılık eden NEP 24.11’in
inhibe edilmesi, umut veren yeni bir yaklaşımdır.
Vazopeptidaz İnhibitörleri
Vazopeptidaz inhibitörleri, NEP 24.11 ve ADE’i
inhibe ederek natriüretik peptit düzeyini arttıran ve
anjiyotensin II oluşumunu azaltan yeni bir kardiyovasküler ilaç grubudur. Vazodilatör ve natriüretik
etkinlikleri ile periferik vasküler rezistansı azaltmakta
ve kan basıncını düşürmektedirler. Bu gruptan ilaçlar
olan omapatrilat, sampatrilat ve fasidotrilat arasından, hem hipertansif insanlarda hem de deneysel
hipertansiyon modellerinde kan basıncını düşüren
omapatrilat, anjiyoödeme neden olduğu için klinik
kullanıma girememiştir. Ancak, yan etkileri tolere
edilebilir yeni moleküller geliştirlmesi ya da varolanların modifikasyonları ile bu gruptaki ilaçların
antihipertansif olarak kullanılabilmesi olasıdır.
Kaynaklar
1.World Health Report 2002: Reducing risks, promoting
healthy life. Geneva, Switzerland: World Health Organization. http://www.who.int/whr/2002/.
2.National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee (2003). The Seventh Report of the
Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure.
Hypertension 42(6): 1206-1252.
3.Katzung, B.G. (2007). Basic and Clinical Pharmacology,
10th Edition. McGraw Hill.
4.Stanton, A., Jensen, C., Nussberger, J., O’Brien, E. (2003).
Blood pressure lowering in essential hypertension with
an oral renin inhibitor, aliskiren. Hypertension 42(6):
1137-1143.

Adli Farmakoloji ve Adli Tıpta
Farmakolog olmak
Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu
Adli Tıp Kurumu
5. İhtisas Kurulu Başkanı
Adli Tıp denince meslek dışı bireyler tarafından ilk
olarak akla morg ve otopsi gelse de bilimin dünyadaki
ve o ülkedeki gelişmişliği ölçüsünde hemen her bilim
alanının hukuki problemlerin çözümünde az veya çok
katkısı olabilmektedir (1).
Ülkemizde hukuka bilimsel katkı sunarak sorunun
çözümüne hizmet eden kurumların başında Adli Tıp Kurumu ve Üniversitelerin ilgili dalları gelmektedir. Hukuki
sorunların çözümünde başlangıçta olduğu gibi bugün de
Tıp biliminin katkısı ön planda olduğundan bu alanda
hizmet sunan ülkemizdeki kurum ve kuruluşlar Adli Tıp
adı altında anılmaktadır. Ancak verilen hizmetin Tıp dışı
birçok dalın katkısına ihtiyaç duyması sebebi ile alanın adı
bugün için Adli Bilimler olarak genel kabul görmektedir.
Adli bir olayda, tespit edilen bulguların, ilgili olduğu
dal uzmanınca değerlendirilmesi çözüme ciddi bir katkı
sağlamakla birlikte bu katkı o dal uzmanının hukuki süreci ve bu süreçteki adli tıbbi yaklaşımı bilmesi halinde
maksimum düzeye çıkmaktadır. Bu nedenle öncelikle
katkısına sık başvurulan alanlardan başlamak üzere birçok füzyon bilim dalı oluşturulmuştur. Bunların başında
Adli Patoloji, Adli Psikiyatri, Adli Biyoloji, Adli Toksikoloji
gelmekle birlikte bugün için hemen her dalda bu ikili
eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu alanların bazıları yan dal eğitimi için uygun gibi görünse de burada
sıklıkla yan dal eğitimini hangi dal uzmanının alacağı
konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde olduğu gibi dünyada da birçok uzman bu unvanları
her iki dal eğitimini lisans, yüksek lisans, doktora veya
uzmanlık eğitimi yaparak elde etmektedir. Örneğin Adli
Tıp Uzmanlık eğitimi sonrasında Biyoloji veya Genetik
doktorası yaparak ya da Psikiyatri uzmanı iken ayrıca
Adli Tıp Uzmanlık ya da Adli Bilimler Doktora eğitimini
almak gibi. Ancak bu yöntem her zaman işlememekte
ve aday aldığı temel eğitim ile hedeflediği diğer dal
uzmanlık eğitimine kabul edilmeyebilmektedir. Bazı enstitülerde doğrudan Adli Toksikoloji gibi bazı alanlarda
yüksek lisans yapma imkanı var ise de bu alanlar hem
çok az sayı ve çeşitliliktedir hem de henüz her iki alanı
yeterli düzeyde içine sindirmiş uzman yetiştirmekten
uzaktır. Dolayısı ile bugün için bu dallarda uzman olarak

kabul edilen kişilerin aslında bu unvanlara sahip olmayan, sadece hizmet içi eğitim ve rutin vakalar üzerinde
çalışarak yetişmiş oldukları görülmektedir.
Adli Farmakoloji de Adli Bilimler içerisinde önemli yer
tutmasına rağmen tanımlanmış bir eğitimi olmayan, ancak Farmakoloji uzmanları arasından alana ilgi duyması
nedeni ile Adli Bilirkişilik Kurumlarında çalışanlar şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Oysa Adli Farmakoloji hem Farmakoloji uzmanlarının hem de Adli Tıp Uzmanlarının tercih
edebileceği bir yan dal ya da doktora eğitimi olabilir.
Ülkemizde Farmakoloji uzmanı Adli Tıp Enstitüsü ve
Adli Tıp Anabilim Dallarında da istihdam edilebilmekle birlikte yasa ile belirlenmiş Farmakolog kadrosunun
bulunduğu kuruluş Adli Tıp Kurumudur. 2659 sayılı
kanunla değişik 4810 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda
mevcut altı kuruldan birisi olan 5. İhtisas Kurulu’nun
kadrosunda Tıbbi Farmakoloji üyesi bulunmaktadır(2).
Bu üye yasa gereği Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanından oluşan üçlü kararname ile atanır ve atama
kararı resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe
girer. Adli Tıp Kurumu’nda söz konu üyenin dışında,
kurullardaki Adli Dosyanın hazırlanmasından sorumlu
raportör farmakologlar da istihdam edilebilmektedir.
Bu konuda sayısal bir kısıtlama olmayıp uzmanlar Adli
Tıp Kurumunun ihtiyaca binaen açtığı kadrolarda görev
yapmaktadırlar. Aslında bu uzmanların süreklilik arz
etmesi ve hayatlarını bu alana adamaları son derece
önemlidir. Çünkü Adli Tıp gibi uzun yıllardır benzer konularda bilirkişilik yapan bir kurumda kendi bünyesinden yetişmiş bir Farmakoloji Uzmanının üyelik kadrosuna atanması, üyenin atandığı andan itibaren Adli Tıbbi
bakış açısı kazanmış olması ve kurumsal hafıza açısından
çok önemlidir. Farmakoloji uzmanının üye veya raportör
sıfatı ile sadece dosya üzerinden değerlendirme yapmak
yanında, aldığı eğitimin ona kazandırdığı birikimi değerlendirebileceği laboratuar çalışmalarına katılmasında
kişisel gelişimi yanında Adli Bilimler camiasının büyük
yararı vardır.
Farmakoloji uzmanının görüşüne çok çeşitli olgularda
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı önceden belirlemek güç
olmakla birlikte aşağıdaki gibi bir sınıflama yapılabilir.
• İlaçlara bağlı olduğu düşünülen zehirlenmeler,
• İlaçların etken olduğu düşünülen alerjik olaylar,
• İlaç kimyasına, alışkanlık yapan maddelere ilişkin işler,
• Uyutucu ve uyuşturucu maddeler,
• İlaçlara ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik
görüşlerini bildirmek.
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Adli Farmakoloji ve Adli Tıpta Farmakolog olmak
Farmakoloji Uzmanına yöneltilen bazı soruların ve
görüşüne başvurulan bazı olguların verilmesi konunun
daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
• Hırsızlık yaptığı iddia edilen bir bireyin kendisini
kullanmakta olduğu ilacın yan etkisi olan unutkanlık nedeni ile mağazadan ödeme yapmadan çıkması
şeklinde savunmuş olup, ilacın böyle bir sonuç
doğurup doğurmayacağı?
• Olaydan birkaç gün sonra ateşli silahla işlenen bir
cinayeti kendisinin yaptığını karakola gelerek itiraf
eden bireyin daha sonra bu itirafı kabul etmeyip
madde etkisi altında böyle bir ifade verdiğini söylemesi karşısında kanında saptanan benzodiazepin
türü ilacın şuur ehliyetini etkileyip etkilemediği?
• İlacın etkisi ile kendinden geçip ırza geçme olayına
mukavemet edip edemeyeceği?
• İlacın düşüğe yol açıp açmayacağı?
• İş kazası geçirdiğinde madde etkisi altında olup
olmadığı?
• Memuriyet görevini aksatmasında ilacın etkisi olup
olmadığı?
• Kişinin ölümünde verilen ilacın etkisinin bulunup
bulunmadığı?
• İçtiği içeceğe katıldığı iddia edilen ilacın kişinin
maruz kaldığı hırsızlık eylemi karşısında kendisini
savunmasız bırakıp bırakmadığı?
• Kişiye yapılan ilaç tedavisinin uygun olup olmadığı?
• İlaç firmalarına ilişkin işler,
• İlacın kutusundan prospektüs bilgilerine kadar her
tür hak ihlali iddiası,
• Bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti (Türk Ceza
Yasasının 186. maddesinde bu suç düzenlenmiştir),
• Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (Türk Ceza Yasasının
187. maddesinde bu suç düzenlenmiştir),
• Yasal olmayan ilaç ticareti (kaçakçılık),
• Reçete sahteciliği (küpür ticareti):
- İlaç-tanı uyumu,
- İlaç yazılma sıklığı,
- İlaç alım yolu.
• İlaç tedavisine bağlı meslek hatası bulunup bulunmadığı hakkındaki mütalaaya katılma,
• İlaç etkisi altında olan bireylerin cezai ve hukuki
ehliyetlerinin bulunup bulunmadığı konusundaki
verilecek rapora katılarak ilacın etkileri hakkında
görüş bildirmek,
• Uyarıcı, uyutucu ve uyuşturucu maddelerin farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri, doz-etki
ilişkileri, toksisite bulguları, vücut sıvılarındaki toksik ve öldürücü düzeyleri hakkında görüş bildirmek,
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• İlaçların formülasyonları, farmasötik özellikleri,
kullanım şekilleri, endikasyonları, farmakokinetik
ve farmakodinamik özellikleri, doz-etki ilişkileri,
toksisite bulguları, ilaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-madde
etkileşimleri, vücut sıvılarında terapötik, toksik,
öldürücü düzeyleri hakkında görüş bildirmek.
Adli Tıp Kurumunda kuruluşundan günümüze kadar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alaaddin Akçasu ve
Prof. Dr. Esat Eşkazan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Pınar Yamantürk Çelik üye statüsünde çalışmış olup halen
bu görevi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rezzan Aker yürütmektedir. Raportör kadrosunda ise Uz. Eczacı farmakolog
Ceyda Funda Özdoğan çalışmış olup halen kurumda iki
farmakoloji uzmanı (Uz. Dr. Elif Esra Küçükibrahimoğlu ve
Uz. Dr. Ayfer Altınok) raportör olarak görev yapmaktadır.
Kurumda şimdiye kadar hizmet vermiş olan Farmakoloji üyeleri sadece rutin bilirkişilik hizmeti ile
yetinmemiş, ülkemizdeki alanı ile ilgili süreçlere aktif
katkı sağlamışlardır. Burada Farmakoloji uzmanı üyenin
çalıştığı Kurulun başkanı olarak bizzat tanık olduğum ve
katıldığım bir sürecin kısa bir şekilde nakledilmesi Adli
alanda hizmet veren Farmakoloji Uzmanının önemini
daha iyi gösterecektir.
2006 yılının ortalarından itibaren kurulumuza
önceden hiç rastlamadığımız bir maddenin saptandığına ilişkin raporlar gelmeye başlamış ve Adli makamlar
tarafından bu maddenin uyuşturucu madde olarak
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulmuştur.
Madde Klorofenil Piperazin olarak tanımlanmaktadır.
Söz konusu madde ülkemizin taraf olduğu uluslar arası
sözleşmeler ekindeki listelerde yer almamaktadır. Bu
nedenle ilk raporlar maddenin uyuşturucu kapsamında
olmadığı yönünde düzenlenir. Bu maddeyi içeren tabletlerin sokak adı Ecstasy olarak bilinen (MDMA-3,4-metilendioksimetamfetamin) maddelerin üzerinde rastladığımız türden (yonca, kalp, mitsubishi vb). değişik
logolar içerdikleri, tablet formunda olan bu maddelerin
içeriğinde piperazin yanında MDMA, Efedrin vb. maddelerin bulunduğu, bu maddenin yakalandığı baskınlarda beraberinde esrar, eroin, kokain gibi maddelerde
yakalandığı ve dosyalar içerisindeki ifadelerden yasal
uyuşturucu olarak ticaretinin yapıldığı görülmektedir.
Ticaretin boyutunun gittikçe artması ve uyuşturucu
trafiği ile mücadele eden emniyet güçlerinin aylar süren
takip ve uğraştan sonra söz konusu maddenin yasaklı
maddeler listesinde yer almaması nedeni ile serbest
bırakılmalarının yarattığı infiale şahit olmamız bir şeyler

Adli Farmakoloji ve Adli Tıpta Farmakolog olmak
yapmamız gerektiğini düşündürmüştür. Konu kurulumuzda bir çok oturumda temel sorun olarak ele alınmış
ve o dönem Farmakoloji üyemiz olan Prof. Dr. Pınar
Yamantürk Çelik’in büyük çaba ve özverisi ile hazırlanan
bir çalışma sonrasında söz konusu maddenin içerisinde
yer aldığı piperazin grubu ilaçların yasal kullanımlarının
yanında küçük kimyasal değişikliklerle amfetamin benzeri stimulan etkisi olan maddelere dönüştürülebildikleri
literatür desteği ile ispatlanmış ve Adli Tıp Dergisi’nde
yayınlanmıştır(3). Bunun üzerine Tasarım ilaçları olarak
adlandırılan psikodelik etkili bu maddelerin bazılarının uyuşturucu olarak değerlendirilmesi gerektiğine
ilişkin bir rapor hazırlanmış ve 2313 sayılı yasanın 19.
maddesinin (4) işletilmesi talebi ile Sağlık Bakanlığı’na
iletilmiştir. Söz konusu yasa maddesi o ana kadar uyuşturucu kapsamında olmayan bir maddenin böyle bir
etki gösterdiğinin bilimsel olarak ispatlanması halinde
Sağlık Bakanlığı’nın teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı
ile uyuşturucu kapsamına alınacağı hususunu düzenlemektedir. Konu sorunun ülke çapında olması nedeni ile
aynı dönemde TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlılığı İzleme Merkezi) tarafından da ana gündem
maddesi olarak ele alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na iletilen raporumuz nedeni ile çalışmamızdan haberdar olan
TUBİM’in ciddi desteği ve benzer süreci yaşayan Avrupa
Birliği Konseyinin BZP ve mCPP hakkındaki benzer kararının (5) da etkisi ile süreç kısalmış ve 08.07.2008 tarihli
Bakanlar Kurulu Kararı’nın resmi gazetede yayınlanması
ile BZP(1-benzyl piperazine) uyuşturucu kapsamına
alınmıştır(6). Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı her ne
kadar mCPP ve diğer piperazin türevlerini kapsamıyor
ise de bu karar ile uyuşturucu olarak Piperazin türevi
maddelerin aşağıda başka maddeler için açıklandığı
üzere uyuşturucu kapsamında değerlendirilmesinin yolu
açılmıştır. Bu kararın resmi gazetede yayınlanmasını
takiben piperazin türevleri ile ilgili vakaların gelişinde
belirgin bir azalma kaydedilmiştir.
Elde edilen bu başarının kattığı ivme ile eski ceza
yasamızda bulunmayan, ancak 5237 sayılı TCK(Türk
Ceza Kanunu)’nda yer alarak var olan büyük bir problemin çözümünde bilim insanına değerlendirme olanağı
tanıyan ve böylece bazı maddeler için yukarıda izlenen
uzun sürecin yerine geçebilen 188/6. maddesi (7) Adli
Makamlardan gelen bu yöndeki sorular üzerine işletilmiştir. Bu maddede “Üretimi resmi makamların iznine
veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye
bağlı olan ve uyuşturucu-uyarıcı etki uyandıran her
türlü madde” tanımlanmış olup evvelce uyuşturucu
kapsamında değerlendirilememesi nedeni ile birçok dosyada suistimal edildiği, hatta okul önlerinde satıldığına
ilişkin veriler bulunan yeşil reçeteye tabii maddelerin bu

madde kapsamında değerlendirilmesinin önü açılmıştır.
Yasa dışı ticaretine rastladığımız bu maddelerden bazısı
Klonazepam, Biperiden, Diazepam, Ketamin, Alprazolam
ve Toluendir. Hangi maddenin söz konusu yasa kapsamında değerlendirileceğine ilişkin kriterlerimizin oluşturulmasında da tüm kurul üyelerinin katkısı yanında Farmakoloji üyesinin katkısı son derece belirleyici olmuştur.
Maddenin TCK’nun 188/6. maddesinde değerlendirilmesi
için aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır.
• Uyuşturucu veya uyarıcı etkiye sahip olmaları,
• Bağımlılık geliştirebilmeleri,
• Birlikte kullanıldıklarında diğer bağımlılık yapan
maddelerin etkilerini artırabilmeleri,
• Bağımlı olunan başka bir maddenin yerine kullanılabilmeleri,
• Üretimlerinin resmi makamların iznine bağlı olmaları,
• İllegal kullanıldıkların tespit edilmiş olması.
Adli Farmakoloji alanında kat edilen önemli bir gelişme ise 2008 yılında yaşanmış olup Prof. Dr. Filiz Yılmaz
Onat ve Doç. Dr. Rezzan Gülhan Aker’in aktif katkıları
ile Adli Farmakoloji, Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans
programının içerisinde yarım dönemlik bir ders olarak
açılmıştır(8). Bu gelişmenin Adli Farmakoloji Yüksek
Lisans veya Doktora programına dönüşmesi, hayatını
bu alana adayacak bilim insanlarının yetiştirilmesine ön
ayak olacaktır.
Sonuç olarak Adli Farmakoloji disiplini hukuki
sorunların çözümünde adli makamlara ciddi bir katkı
sağlamakta olup, ülkemizde hak ettiği itibarı görmesinde katkısı olan tüm Farmakoloji uzmanlarına, birçoğu
ile yakın çalışma olanağı bulan bir Adli Tıp bilim insanı
olarak teşekkür ederim.

Kaynaklar
1- Siegel J, Saukko P, Knupfer G.C. Encyclopedia of Forensic
Sciences, Academic Pres,2000 London, UK.
2- Adli Tıp Kurumu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Adalet
Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Yayınları, Yayın No:16, Sayfa:5,
2007, İstanbul.
3- Piperazin Türevlerinin Kötüye Kullanımı, Yamantürk Çelik P,
Aşıcıoğlu F, Belce A. Adli Tıp Dergisi, 21(3):31-38, 2007.
4- 2313 nolu, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında
Kanun, 24/6/1933 tarih, 2435 sayılı Resmi Gazete.
5- Avrupa Birliği’nin 03.03.2008 tarih, 2008/206/JHA sayılı Konsey Kararı.
6- 30.07.2008 tarih, 26952 sayılı resmi gazete (http://rega.başbakanlık.gov.tr. Erişim tarihi, 17.09.2008).
7- Türk Ceza Hukuku Mevzuatı, Şahin C, Özgenç İ., Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Yayınları, Yosun Ofset Ltd.Şti.,
sayfa308, Ankara, 2007.
8- Marmara Üniversitesi Senatosu’nun 03.07.2008 tarih, 34 nolu
kararı.
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Türkiye’de İlaç Geri Ödeme Politikası
Doç. Dr. Fahreddin Tatar1
Bayer Türk, Kurumsal İlişkiler, Sağlık Ekonomisi
ve Politikası Direktörü
1. Giriş
Türkiye’de son yıllarda sağlık politikası genelinde
gerçekleştirilen değişim/dönüşüm ilaç politikası özelinde de sonuçlar doğurmuştur. Bugüne kadar gözlenen değişim ve bu değişimlerin işaret ettiği stratejik
yön, ilaç politikasının gelecekte gideceği yöne ilişkin
ciddi sinyalleri de bünyesinde barındırmaktadır.
Fiyatlandırma, geri ödeme, dağıtım, sanayi, araştırma-geliştirme ve klinik çalışmalar, kalite ve güvenlik,
paydaşlar arası ilişkiler ilaç politikası değişimlerinden
ciddi bir şekilde etkilenen ve/veya etkilenme potansiyeli taşıyan alt alanlardandır. Bu yazı, sadece “geri
ödeme politikası”nın bugünkü görünümü ile sınırlı
tutulmuştur.

ve eklerine tabidir. Bu konuda var olduğu bilinen
ve halen devlet memurları ile bunların bakmakla
yükümlü oldukları ile yeşil kart sahiplerine yönelik
kısmı farklı uygulamaların geçiş dönemine ait olduğu
düşünülebilir.
2. Pozitif Liste ve Eşdeğer İlaç Uygulaması
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin SGK tarafından karşılanan/finansmanı
sağlanan sağlık yardımlarına (ilaç dahil) ilişkin yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin ödenecek
bedeller her yıl SGK tarafından yayımlanan “Sağlık
Uygulama Tebliği” (SUT) ile belirlenmektedir.2 Bedeli
ödenecek ilaçlar listesi (pozitif liste) SUT’un ekinde
(EK-2/D) yer almakta ve yıl içinde Tebliğ’de yapılan
değişiklikler SGK kurumu tarafından yayınlanmaktadır.

İlaç geri ödeme politikasında yaşanan en belirgin
değişimlerden biri, genel sağlık sigortası kapsamında,
sosyal sağlık güvencesi kapsamında bulunan herkes
için geçerli olacak tek bir politikaya geçiş çabalarıdır.
Bu tercih, Türkiye’de egemen olduğu varsayılabilecek
ve “sağlık kişisel kazanımlarla elde edilebilecek bir
ayrıcalık değil, insan/vatandaş olmaktan kaynaklanan bir haktır” şeklinde özetlenebilecek felsefenin
somut olarak yaşama geçirilmesi anlamı taşımaktadır. Bu felsefi kabul, teminat ve haklar açısından
kapsam altında bulunan herkesin eşit koşullara sahip
olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Genel Sağlık
Sigortası (GSS) çerçevesinde, çoklu yapının (Emekli
Sandığı, SSK, Bağ-Kur, aktif çalışan memurlar, Yeşil
Kartlılar, vs.) ve ayrı politikalarının yerine GSS kapsamındaki herkes için geçerli olacak tek bir teminat/kurallar politikasının benimsenmesinin bu yaklaşımın
bir sonucu olduğu ifade edilebilir.

Türkiye’de geri ödemede izlenen ana politikalardan biri “eşdeğer ilaç uygulaması”dır (internal
referans pricing) (SUT Madde 14). SUT’taki ifadeyle,
“Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış
bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için
kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin
benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması
esasına dayanır.”3 Bu ilkeye göre oluşturulan eşdeğer gruplara (clusters) dahil olan ilaçlar için bir geri
ödeme tavanı belirlenir. Grupta yer alan en ucuz ilacın
%15’i fazlası bu tavanın belirlenmesinde halen izlenen
yöntemdir. Buna göre, bu grupta yer alan ilaçlardan
bu tavanın altında kalan (veya geri ödeme bandının
içinde) ilaçların bedelinin tamamı (hasta katılım payları saklı kalmak kaydıyla); üstünde yer alanlarınki
ise bu tavana kadar SGK tarafından karşılanır. Hasta
reçetelenmiş ve tavanın üstünde fiyatı olan ilaçlar için
ilaç fiyatı ile tavan arasındaki fark kadar cepten ödeme yapmak zorundadır. Burada esas alınan “fiyat”,
SGK’ya verilen zorunlu ve gönüllü kurum iskontoları
düşülerek bulunan net kamu fiyatıdır.

Bugün GSS kapsamındaki herkes ilaç teminatları/
kuralları bakımından Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT)

İlaç firmalarının SGK’ya sağladıkları “kamu kurum
iskontoları/indirimleri” iki kategoride yer almaktadır.

——————————————————————————
1
Bu yazıda yer alan görüş ve öneriler tamamen yazara ait olup, hiçbir şekilde Bayer Türk ile ilişkilendirilemez.
2 2008 SUT’una erişim için: http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080929M1-1.htm
3 İlaçların fiyatları uluslararası referans fiyatlandırma politikası çerçevesinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından
belirlenerek yayımlanır. Yürürlükteki Tebliğ 22.09.2007 tarih ve 26651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; daha sonra 27 Eylül 2007 ve 29 Aralık
2007 tarihlerinde bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu fiyatlar, geri ödeme fiyatı/kamu fiyatı belirlenmesi bakımından tavan fiyat olarak
alınmak dışında bir etkiye sahip değildir.
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Birincisi, SUT deyimiyle “baz iskonto” olup verilmesi
zorunlu niteliktedir. Bu oran tüm orijinal ve jenerik
ürünler için %11’dir. İkincisi ise SUT’ta düzenlenmemiş
olmakla birlikte uygulamada yer alan gönüllü şirket
indirimleridir ki oranı değişkenlik gösterir. Bu tür
indirimler, geri ödeme listesine girme aşamasında
verilebildiği gibi, liste fiyat dinamiklerinin değişimine bağlı olarak genellikle geri ödeme bandı içinde
kalmak üzere de verilebilmektedir.
Eşdeğer ilaç uygulamasında, eşdeğer grup içinde
tavan fiyatı için referans olacak en ucuz ilacın belirlenmesinde “tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili
eşdeğer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasından
en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir.” İlkesi
benimsenmiştir. Bu uygulama ile piyasa istikrarının
korunması ve bu yolla hastanın ilaca erişiminin riske
edilmemesi amaçlanmıştır.
3. Geri Ödeme Organizasyonu
İlaçta geri ödemeye ilişkin teknik kararlar, halen
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde Sağlık ve
Maliye Bakanlıklarının yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) ile Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımı ile olşturulan “Geri Ödeme Komisyonu”
tarafından verilmektedir. Bu kararlara ilişkin idari
yetki ve sorumluluk ise SGK Başkanlığı’na aittir.
Geri Ödeme Komisyonu’nun (bundan böyle Komisyon) çalışma usul ve esasları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63. maddesinin f bendinin değişik ikinci alt bendi ile 72. maddesi
kapsamında en son 16.03.2009 tarihinde güncellenerek
yayımlanan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönerge” ile belirlenmiştir.5
4

Bakanlıklar arası bir yapıya sahip Komisyonun
koordinatörlüğünü SGK Başkanlığı yürütmektedir.
Komisyon tek bir yapı olmayıp, birbirine hiyerarşik
olarak bağlı çalışan iki ana yapıyı ve gerektiğinde
kurulan destek yapıları ifade etmektedir. Bu oluşumun
en üst basamağında Ödeme Komisyonu yer almakta-

SGK Başkanı

Ödeme Komisyonu

Tıbbi ve Ekonomik
Değerlendirme Komisyonu
Teknik Komisyonlar

Şema 1. Geri Ödeme Organizasyonu
dır. Bu komisyona bağlı çalışan alt birim ise “Tıbbi ve
Ekonomik Değerlendirme Komisyonu”dur (TEDK). Bu
iki komisyon dışında, gerek görülen alanlarda teknik
çalışmalar yapmak üzere Ödeme Komisyonu tarafından veya Ödeme Komisyonu’nun uygun görüşüyle
TEDK tarafından Teknik Komisyonlar kurulabilir. Bu
yapı aşağıda şematik olarak gösterilmektedir.
a. Ödeme Komisyonu
Başkanı SGK Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürü olup, SGK, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları, Hazine
ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıklarının temsilcilerinden oluşur (Tablo 1). Ana görevi başvurulara
ilişkin TEDK tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek karara bağlamaktır.
b. Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu
(TEDK)
TEDK, SGK Başkanı tarafından GSS Genel Müdürlüğü
bünyesinde belirlenen bir daire başkanı başkanlığında,
doktor, eczacı, ekonomist, istatistikçi, uzman, epidemiyolog ve farmakolog meslek gruplarından ilgili Bakanlıklar tarafından seçilen üyelerden oluşur (Tablo 2).
TEDK’in ana görevi, firmalarca yapılan başvuruları
inceleyip, Ödeme Komisyonuna sunulmak ve orada
karara bağlanmak üzere (teknik) görüş oluşturmaktır.
Komisyonun başlıca görevleri şunlardır;
- İlk defa listeye girecek orijinal ve eşdeğeri olmayan ilaçların listeye dahil edilmesine ilişkin
başvuruların değerlendirilmesi,

——————————————————————————
4 Daha sonraki versiyonlarda “Ödeme Komisyonu” olarak değiştirilmiştir.
5 Usul ve Esaslara erişmek için: http://www.sgk.gov.tr/sgkshared/dokuman/odemeusulesaslari_yonerge%20.pdf
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Tablo 1. Ödeme Komisyonu’nun Yapısı
Kurum
SGK
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
DPT

Temsilci
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GSS Genel Müdürü (Başkan)
Daire Başkanı, Fiyatlandırma İzleme ve Değerlendirme
Daire Başkanı, Sağlık Uygulama ve Mevzuat
En az Daire Başkanı düzeyinde bir yönetici
En az Daire Başkanı düzeyinde bir yönetici
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı

Tablo II. Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nun Yapısı
Kurum
SGK
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
DPT
Akademisyen
Sanayi

•
•
•
•
•
•
•

Temsilci
4 üye (Biri daire Başkanı ve TEDK Başkanı)
2 üye
1 üye
1 üye
1 üye
2 üye
2 üye

- Bedeli ilk kez ödenecek ilaçlar ile halen listede bulunanların yeni endikasyonlarına ilişkin
reçeteleme ve ödeme koşullarının belirlenmesi,
- Halen listede bulunan ilaçlara ilişkin iskonto
taleplerinin değerlendirilmesi,
- Listeden çıkarılması talep edilen ilaçlara ilişkin
değerlendirme,
- Eşdeğer ilaç gruplarının düzenlenmesi,
- Başvuru için istenecek bilgi/belgelerin standartlarının belirlenmesi.
c. Teknik Komisyon
Teknik Komisyon, görüş ve önerilerine başvurulmak üzere, akademisyen ve/veya ilgili dal uzmanlarından oluşturulan komisyondur. Teknik Komisyonlar, gerek duyulduğunda, Ödeme Komisyonu ve
TEDK çalışmalarına katılabilir. Ödeme Komisyonunun
oluşturacağı Teknik Komisyon üyeleri, üniversite ve
eğitim/araştırma hastanelerinde çalışan danışman
hekimler listesinden belirlenen en az üç hekimden
oluşur. Hekim dışındaki meslek gruplarından üyelerinde gerektiğinde komisyona katılımı sağlanır.

4. Geri Ödeme Başvuru Kriterleri
Bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edilmesine
yönelik başvurular, Ödeme Komisyonunun Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin ekinde yer alan
“Ödeme Komisyonuna Yapılacak Başvuruda Sunulacak
Dosya Hakkında Kılavuz”da belirlenen esaslara göre
yapılır.6
Bu amaçla sunulacak bir başvuru dosyası, “Genel”,
“Klinik Veriler” ve “Farmakoekonomik Değerlendirme”
başlıklarıyla belirtilen ve her biri aşağıda özetlenen üç
bölümden oluşur.
a. Bölüm I: Genel
Bu bölüm altında başvuru dosyasının ürüne ilişkin
tanımlayıcı bilgi ve belgelerin yanı sıra aşağıdaki
bilgileri de kapsaması gerekir:
- OECD ülkelerinde ruhsat durumu ile geri ödeme
listesinde olup olmadığı,
- referans olarak belirlenen ülkeler ile imal
ve/veya ithal edildiği ülkelerdeki geri ödeme
bilgileri,

——————————————————————————
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- ürünün endike olduğu hastalığın epidemiyolojisi ve aynı endikasyon için bedeli ödenecekler
listesine dahil diğer ilaç ve/veya ilaç dışı tedavilerle karşılaştırmalı olarak başvurusu yapılan
beşeri tıbbi ürünün en belirgin üstünlük ve
yararları hakkında kısa özet.
b. Bölüm II: Klinik Veriler
Bu bölümde, ürünün terapötik sınıfı ve genel farmakolojik profili yer alır. Bu çerçevede aşağıdakilerin
kapsanması gerekir:
- Klinik-farmakolojik veriler:
• Terapötik sınıf (ATC kodu ve ürünün başlıca
farmakolojik etkileri),
• Ürünün tavsiye edilen ve yaygın kullanılan
tedavi rejimleri, diğer beşeri tıbbi ürün (ler)
ile kombine kullanılmak üzere endike ise
bu kombinasyonların ayrıntıları, inovatör
ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküllerin ilgili endikasyon(lar)daki etkililiğine ilişkin klinik araştırmalarından elde
edilen sonuçları özeti,
• Alternatif tedavi seçenekleri ve önerilen
beşeri tıbbi ürünün aynı endikasyon için
kullanılan diğer tedavi seçenekleriyle kıyaslandığı karşılaştırmalı klinik araştırmaları;
listeye ilk defa girecek yeni moleküller için
her klinik araştırmanın ve varsa, meta-analiz çalışmasının orjinali ve literatür kaynaklarının özet bölümünün Türkçe çevirileri;
listeye ilk kez girecek ürünler için uzman/
konu ile ilgili uzmanlık derneği raporu.
- Epidemiyolojik veriler:
• İnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek
yeni moleküller için endike olduğu hastalık
durumunu (patofizyoloji ve klinik seyir) ve
varsa basamaklı tedavi rejimini özet,
• Hastalığın (hastalıkların) epidemiyolojisi
ile kullanıldığı tanının Türkiye’deki tahmini
prevalansı.

c. Bölüm III: Farmakoekonomik Değerlendirme
Farmakoekonomik değerlendirme ile ürünün
maliyetinin ve bunların uygulanması ile ortaya çıkan
ekonomik sonuçların analitik metodlar ile ortaya konması istenmektedir. Bu açıdan başvuru kriterleri, jenerik ve inovatör ürünler açısından önemli farklılıklar
taşır. Jenerikler için listede bulunan inovatör ve varsa
diğer jenerikler ile kamu maliyeti esas alınarak birim
fiyat hesabının yapılması gerekir. İnovatör ürünler ile
listeye ilk defa girecek yeni moleküller ve halen listede
herhangi bir jeneriği veya inovatörü bulunmayan
jenerik başvuruları ise aşağıda belirtilen kapsamlı
başvuru kriterlerini yerine getirmek zorundadır.
Kılavuza göre farmakoekonomik değerlendirmeye
esas olarak seçilebilecek yöntemler şunlardır:
- Maliyet-minimizasyon (cost-minimization)
- Maliyet-etkililik (cost-effectiveness)
- Maliyet-yararlılık (cost-utility) (ancak maliyet-etkililik analizine ek olarak başvuru sahibi
tarafından verilebilir).
Yöntem tercihinin gerekçelendirilmesi ve uygun
duyarlılık analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu
analizlerde uyulması gerekli diğer unsurlar ise şöyledir:
- Bakış açısı: Aslolan “geri ödeme kurumu”
(Sosyal Güvenlik Kurumu) perspektifinin izlenmesi olup başvuru sahipleri “toplumsal bakış
açısı”na göre gerçekleştirdikleri analizleri de ek
olarak sunabilirler.
- Maliyet verileri: Analiz ilke olarak Türkiye için
ve Türkiye verileri ile yapılmış olmalı; bu söz
konusu değilse analiz Türkiye’ye uyarlanmalıdır. Türkiye’ye özgü verinin bulunmadığı durumlarda gerekçeleri ve kaynakları gösterilerek
tahmini veriler kullanılabilir.
- Karşılaştırma ajan(lar)ı: Ürünün piyasaya
girmesi halinde yerini alacağı ürünler (seçim
kriterler açıklanarak) karşılaştırma ajanı olarak
seçilmelidir. Ürün mevcut bir farmakoterapötik gruba ait ise bu grubun diğer alternatifleri
arasında en yaygın kullanılan veya literatür-
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de karşılaştırma amaçlı kullanılan alternatifi
seçilir. Eğer grubun ilk üyesi ise, aynı endikasyon için en yaygın kullanılan veya literatürde
karşılaştırılan ürün seçilmelidir. En yaygın
kullanılan yöntem ilaç dışı tedavi ise bu seçilmelidir. En yaygın uygulama tedavisiz takip
ise, bununla karşılaştırılmalıdır.
- Analizde kullanılan doz ve süreler: Karşılaştırılan ürün için analizin girdilerinin alınmış
olduğu çalışmalar ile uyumlu olmalıdır.
İnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni
moleküller için yapılan başvuruların ayrıca, kılavuzun
tercih ettiği terminoloji ile “yeni tedavi dengesi”ne
ilişkin bilgiyi (yani bütçe-etki analizlerini) de tanımlanmış format içinde sunmaları gerekir. Böylece
başvuruya konu beşeri tıbbi ürünün geri ödeme listesine dahil edilmesi sonucu ilk üç yıllık dönemde yol
açacağı net (artı/eksi) kamu bütçe etkisinin ayrıntılı
olarak gösterilmesi istenmektedir.
5. Geri Ödeme Değerlendirme/Karar Süreci
Mevcut uygulamaya göre Ödeme Komisyonu olağan toplantılarını her üç ayda bir yapar. Her toplantıda ele alınan konular, yapılan değerlendirmeler ve
alınan kararlar ile gerekçeleri ayrıntılı olarak raportör
vasıtasıyla tutanak altına alınır ve komisyon üyeleri
tarafından imzalanır. Her toplantı/değerlendirme dönemi için son başvuru tarihleri SGK web sitesinde ilan
edilir. Yapılan başvuruların en geç iki toplantı/değerlendirme dönemi içerisinde sonuçlandırması bir kural
olarak benimsenmiştir.
Komisyonlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
toplanıp oy çokluğu ile karar almaktadır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılmaktadır.
Komisyonlar gerektiğinde başvuru ile ilgili her
türlü bilgi ve belgeyi komisyona sunmak üzere ilgili
firmayı davet edebilir.

Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan
kararlar, gerekçeleri ile birlikte SGK Başkanı’na karar
tarihinden itibaren 7 iş günü içinde gönderilir. Başkan
kararları 10 gün içinde değerlendirir. Uygun görülen
kararlar gereği yapılmak üzere, uygun görülmeyen
kararlar tekrar incelenmek üzere geri gönderilir.
Tekrar incelenmek üzere komisyonlara geri gönderilen kararlar, komisyonun ilk olağan toplantısında
değerlendirilerek alınan karar gerekçeleri ile birlikte
onaylanmak üzere Başkana gönderilir.
Kabul edilmeyen başvurular, başvuru sahibine
onay tarihinden itibaren gerekçesi ile birlikte 5 iş
günü içinde bildirilir. Komisyonlarca kabul edilen ve
Başkan tarafından onaylanan kararlar, onayı takiben
5 iş günü içinde yayınlanır.
TEDK ve Ödeme Komisyonu kararlarına karşı,
kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde,
komisyonlara itiraz edilebilir. Komisyonlar, bir kereye
mahsus olmak üzere itirazı değerlendirir. Yapılan
itiraz üzerine tekrar red kararı verilmesi halinde, aynı
konu ile ilgili olarak, karar tarihinden itibaren bir yıl
içinde tekrar başvuru yapılamaz (yeni klinik veri veya
endikasyon değişikliği olmadıkça).
6. Değerlendirme ve Öneriler7
Türkiye son yıllarda ilaç fiyatlandırma ve geri
ödemesinde ciddi bir politika değişim/dönüşüm
sürecinden geçmektedir. Uluslararası referanslamayı
benimseyen 2004 yılı fiyat politikasına geçiş bu dönüşümün temel yapı taşlarındandır. Geri ödeme alanında gerçekleştirilenler ise birçok açıdan diğer kritik
yapı taşlarını temsil etmektedir. Ancak bu alanda
özellikle uygulama açısından halen atılması gereken
kritik adımlar düşünüldüğünde değişimin hız kesmeden devam edeceği öngörülebilir. Değişim/dönüşüm
kaçınılmaz görünmekle birlikte gidilen yön ve/veya
uygulama biçimi sağlık politikası genel amaçlarıyla veya bizatihi söz konusu politikanın hedeflediği
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amaçların gerçekleşmesinin garantisi değildir. Bu
açıdan uygulama, çoğu zaman politikanın doğası ve
yönü kadar ve hatta ondan da önemli olabilir.
Her politikada olduğu gibi, geri ödeme politikasının (uygulama dahil) da değerlendirmesi için
kriterlere ihtiyaç vardır. Bu kriterler her zaman, her
ülke ve herkes için aynı olmayabilir. Bunun farkında
olunarak, burada Avrupa Birliği’nin benimsediği ve
bu politika alanı için de geçerli olan Şeffaflık Direktifi
ilkeleri/kriterleri bir değerlendirme çerçevesi olarak
kullanılacaktır. Bu kriterler, özetle, (a) şeffaf ve doğrulanabilirlik, (b) nesnellik, (c) zamanlı/zamanında
olma, (d) prosedürel ilkeler/haklar ve (e) yargısal düzeltme şeklinde gruplandırılabilir. Bu yazının kapsamı
nedeniyle, Türkiye’deki mevcut geri ödeme politikası
(başvuru kriterleri ve değerlendirme süreci açısından)
bunlardan sadece birkaçı örnek olarak ele alınacaktır.
Bu kriterlerin tamamını kapsayan detaylı değerlendirme girişimi bu yazının sınırlarını çok aşan kapsayıcılıkta bir çalışmaya konu olabilir.
a. Şeffaflık
Süreç ve kararların şeffaf ve doğrulanabilir kriterlere dayandırılması, özü itibariyle oyunun kurallarının
açıkça belirlenmesine ve bunun ilgili taraflarca açıkça
bilinir olmasına işaret eder. Başta başvuru sahipleri olmak üzere ilgili tüm tarafların alınan kararların
sağlıklı olduğunu, açık ve ayrıntılı bir yasal çerçeveyle karşılaştırarak doğrulayabilmeleri arzu edilir. Bu
bağlamda, değerlendirmeye tabi olacak karşılaştırma
ajanlarının belirlenmesi, maliyetlerin ölçümü, terapötik etkinin ölçümü ve son nokta seçimi, kanıtların
seçimi, değerin ölçülmesi ve değerlendirme sonuçları
bakımında bir dizi alt kriterin önceden belirlenmiş olması gerekir. Örneğin, başvuru sahibinin analizlerinde
kullandığı karşılaştırma ajanlarının veya maliyetlerin değerlendirme otoritesi tarafından kabul görüp
görmediği, kabul edilmediyse bunun nedenleri, başka
hangi unsurların değerlendirmeye alındığı başvuran
tarafından en azından bilinir olmalıdır. Aynı şekilde,
başvuru sahibi, bu kriterler sayesinde başvurusunun

sonucunu, ne kadar zamanda sonuçlanacağını vs.
önceden bilebilmelidir.
Bu kriter seti açısından bakıldığında, Türkiye’deki
mevcut uygulamada başvuru kriterlerinin büyük
ölçüde şeffaf (ve hatta büyük ölçüde katılımcı) bir
biçimde belirlendiği ve ilgili taraflara açıkça duyurulduğu tespitinden hareketle olumlu bir görünüm olduğu ifade edilebilir. Ancak, değerlendirme sürecinde
başvurulan yaklaşımların belirsizliği, değerlendirme
sürecinde firmalar tarafından sunulacak analizlerin
metodolojisinin ve değerlendirme sürecinin herhangi
bir şüpheye yer bırakmayacak ayrıntıda tanımlanmamış olması ve özellikle sonuçların başvuru sahiplerine
duyurulması bakımından önemli bir gelişme alanının
halen var olduğu ileri sürülebilir. Değerlendirme sonucu varılan kararlar, kamu iskontolu veya iskontosuz
da olsa listeye dahil yönünde gerçekleşmişse herhangi
bir açıklama olmaksızın herkes bunu web sitesinde
görmektedir. Listeye dahil edilmeme kararı ise başvuru sahibine durum değerlendirmesi yapma imkanı
tanımayacak niteliktedir. Politikanın, genel sağlık
politikası amaçlarını, göz ardı etmeksizin hedeflerine
ulaşması açısından bu alanda da iyileştirmelere gitmesi gerektiği ifade edilebilir.
b. Nesnellik
Süreç ve kararlarda nesnellik sağlanmasının iki
somut amacı/göstergesi söz konusudur. Bunlar; (a)
ayrımcı olmamak; (b) keyfi olmamak şeklinde ifade
edilebilir. Bu konuda çok sayıda alt kriter ve bunlara
ilişkin çok kapsamlı yorumlar yapılabilir. Yazı kapsamı nedeniyle burada sadece “maliyetlerin ölçümü” ile
ilgili tek bir örnekle yetinilecektir.
Nesnelliğin sağlanması, farklı teknolojilerin kullanımı nedeniyle ortaya çıkacak maliyetlerin kapsamlı
bir şekilde ele alınmasını gerektirir. Yan etki, kullanılan diğer destek tedaviler, hekim ziyaretleri, hastane
yatışları, ve dolaylı maliyetler gibi. Değerlendirmenin,
örneğin sadece teknolojinin fiyatı ile sınırlı tutulması değerlendirmenin eksik sonuç vermesine neden
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olabilir. Teknolojilerin kullanımı sonucunda ortaya
çıkacak toplam ekonomik etkileri kapsamlı bir şekilde
ele almayan bir değerlendirme verilecek kararların,
olması gerekenden farklı çıkmasına yol açabilir. Bu
nedenlerle, değerlendirmelere rehberlik eden bakış
açısının (perspektif) mümkünse “toplumsal bakış
açısına” göre yapılması; bunun mümkün olmaması
durumunda en azından tüm kamusal maliyetlerin göz
önünde bulundurulabileceği bir bakış açısının esas
alınması öngörülebilir.
Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de halen geri
ödeme kurumu perspektifinin esas olduğu; toplumsal
bakış açısından yapılmış bir çalışmanın başvuru sahibi tarafından ek olarak sunulabileceği ifade edilmektedir. Bu yaklaşımın, başlangıçta özellikle Türkiye’de
maliyet veri/çalışmalarında olduğu bilinen yetersizlikten kaynaklandığı ve bu nedenle geçici olduğu
kabul edilebilir. Burada asıl olan, gerçekten değerlendirme sürecinde sunulmuş olsa bile, toplumsal bakış
açısından yapılmış bir analizin veya daha önemlisi
ilaç dışı sağlık unsurlarına ilişkin SGK tarafından
uygulanan fiyat tarifesi rakamları (ki bunun gerçek
kamu maliyetlerini yansıtmadığı yaygınlıkla kabul
edilir) yerine bu maliyetleri tahmin yoluyla da olsa
kullanan bir analizin ne derecede dikkate alınacağıdır. Bu konunun açığa kavuşturulması veya bunda
bir ilerleme sağlanması, söz konusu kriterde olumlu
yönde atılacak bir adım olabilir.
c. Prosedürel İlkeler
Burada örnek olarak ele alınan bir diğer kriter seti
ise prosedürel olarak göz önünde bulundurulması
önerilen ilkelerdir. Başvuru sahibinin başvurusuna
ilişkin olarak ilgili değerlendirme platformlarında
dinlenmesi ile değerlendirme dosyasına ve gerekçeli
karara ilgili tarafların erişim hakkı bu çerçevede ele
alınabilir. Bu konularda Türkiye’deki mevcut uygulamalarda önemli gelişim alanı olduğu belirtilebilir.
Başvuru sahiplerinin dinlenmek/sunum yapması otomatik bir hak olarak tanımlanmamış olup, ya komisyonlar tarafından re’sen davet veya başvuru sahibinin
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yazılı başvurusu şartıyla gerçekleşebilen takdire bağlı
bir istisna olarak uygulanmaktadır. Aynı şekilde,
değerlendirmenin her aşamasında (Teknik Komisyon,
TEDK, Ödeme Komisyonu) alınan kararlar muhtemelen ayrıntılı bir biçimde raporlanmaktadır. Ancak bu
raporların başvuru sahipleri başta olmak üzere ilgili
taraflarla paylaşımı söz konusu olmadığı gibi, paylaşılmaması için yasal yaptırımlar öngörülmüştür.
Bu noktada belirtilmesi gereken bir konu,
Türkiye’de çok istisnai şekilde öngörülen TEDK’de
sanayii temsilcilerinin yer alması uygulamasıdır. Bu
kendi içinde olumlu değerlendirilebilecek bir durum
olmakla birlikte yukarıda belirtilen “dinlenme ve
raporlara erişim hakları” bakımından herhangi bir
katkısı olmayan bir düzenlemedir. Zira bu temsilciler
(ve diğer Komisyon üyelerinin) özellikle değerlendirmelere ilişkin bilgi ve belgeleri Komisyon dışında
paylaşımı yasaklanmıştır. Bu yasağın olmaması durumunda bile başvuru sahibinin dinlenme hakkı teknik
nedenlerle halen yerine gelmemiş olurdu.
7. Sonuç
Sonuç olarak, sağlık ekonomisi geleneği yerleşmiş
ve bu alandaki bilgi/deneyim birikimini uzun yıllardır
karar süreçlerinde kullanan ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu alanda kat etmesi gereken çok
uzun bir yolu olduğunu söylemek mümkündür. Ancak
öte yandan da gerekli yatırımın yapılması koşuluyla
öncülerin oluşturduğu bilgi birikiminden paylaşım/
öğretim/eğitim yoluyla çok hızlı bir biçimde yararlanmak; deneyimlerinden yaralanarak daha az hata
yapmak; ve bu yolla açığı çok kısa sürede kapatmak
mümkündür. Politikanın gerçek anlamda yerleşmesi ve en önemlisi genel sağlık politikası amaçlarını
sekteye uğratma riskinden uzaklaşarak aksine bu
amaçlara hizmet etmesi ancak bu yolla mümkün
olacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gerek konu ise
“bilgi/deneyim açığı”nın atılabilecek adımların ve
gelişimin önünde topyekûn bir zihinsel bariyer olarak
rol oynamasına ve bu amaçla kullanılmasına izin
verilmemesidir.

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi
Kursu’nun Anket Sonuçlarına Göre
Değerlendirilmesi
Hale Z. Toklu1, Gül Ayanoğlu Dülger1,
Ahmet Akıcı2, Bülent Gümüşel3, Ersin Yarış4
1
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
3
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalları
31 Mart-3 Nisan 2009 tarihleri arasında Türk
Farmakoloji Derneği tarafından Marmara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’nde “ECZACILIK FAKÜLTELERİNDEKİ
FARMAKOLOGLAR İÇİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİCİ
EĞİTİMİ” kursu yapılmıştır. Toplantıya 8 eczacılık
fakültesinden 15 farmakolog katılmıştır.
Toplantının ülkemizde ilk kez eczacılık fakültesinde görevli farmakologların akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitimi amacı ile yapılmış olmasının yanı sıra,
eğitim programını incelediğimizde dünya örnekleri
içinde de tek olması vurgulanması gereken önemli bir
husustur. Akılcı ilaç kullanımı sağlık çalışanlarından
oluşan bir takım çalışmasını gerektirmektedir ve akıl-

cı ilaç eğitimi 1996 yıllarından beri 22 tıp fakültesinde
staj veya farmakoloji eğitim programları içerisine
katılmıştır, ancak bildiğimiz kadarı ile eczacılık fakültelerinde böyle bir eğitim yoktur.
Eğitim programımızda “eczacılara yönelik akılcı
ilaç kullanımı” için teorik eğitimden çok tıp fakültelerinde de benzeri uygulanan pratiğe yönelik “görerek, yaşayarak öğrenme modeli” uygulanmış olup,
programa katılanların gelişimi program öncesi ve
sonrasında kendilerine uygulanan testler ile değerlendirilmiştir. Burada esas olarak eğitimin “davranışlar” üzerine etkisinin olup olmadığı üzerinden
değerlendirme yapılmıştır.
Katılımcılara verilen eğitimin ardından kendilerinden de Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3.
sınıf öğrencilerinden 12 kişilik bir gruba öğrendikleri
yöntemle bir “akılcı ilaç kullanımı” eğitimi planlamaları istenmiş ve eğitimi alanlar bir gün boyunca
öğrencilere bu eğitimi uygulanmıştır.
Kurs sonucunda her iki gruba da (katılımcılar ve
öğrenciler) anket uygulanmıştır. Bu anket sonuçları
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo I. “Akılcı İlaç Kullanımı (AIK) eğitici eğitimi” kursunu alan katılımcıların (n=15) ve öğrencilerin (n=12)
anket sorularına verdikleri yanıtlar; katılımcılardan 3 kişi anketi yanıtlamamıştır.

AIK kursunda verilen bilgiler kalıcıydı.
AIK kursu reçete karşılama sürecine bakışımı olumlu etkiledi.
Kurs süresince eğiticilerden yeterince yararlandım.
Bu kurs bana AIK ilkeleriyle ilgili olarak bilgi kazandırdı.
Bu kurs bana AIK ilkeleriyle ilgili olarak beceri kazandırdı.
Bu kurs bende AIK ilkeleriyle ilgili olarak tutum değişikliği oluşturdu.
AIK ilkelerine dayalı modelde öğrencilerin verilen bilgilerden daha fazla
yararlanacağını düşünüyorum.
Bu kurs sayesinde öğrencilere ilaç kullanımını daha iyi aktaracağımı düşünüyorum.
AIK ilkelerine dayalı modelin anabilim dalına ek yük getireceğini düşünüyorum.
Kendi anabilim dalımızda da probleme dayalı AIK eğitimini uygulamayı düşünüyorum.
Bu kurs tekrarlanırsa yine katılırım.

Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci
Katılımcı
Öğrenci

(Kesinlikle)
katılıyorum
N (%)
12 (100)
11 (100)
12 (100)
11 (92)
12 (100)
12 (100)
11 (92)
12 (100)
12 (100)
10 (84)
12 (100)
10 (84)
12 (100)
12 (100)
12 (100)
5 (42)
12 (100)
7 (58)
12 (100)

Fikrim yok
N (%)
12 (100)
1 (8)
1 (8)
1 (8)
2 (16)
1 (8)
2 (17)
-

(Kesinlikle)
katılmıyorum
N (%)
1 (8)
6 (50)
3 (25)
-
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Türk Farmakoloji Derneği Yönetim
Kurulu Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin bazı
maddelerin iptali için dava açtı
Prof. Dr. Mehmet Melli
Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

ilgili bir yaklaşım olmayıp, tamamen prosedürel
bir yaklaşımdır. Hepimizin çok iyi bildiği üzere
farmakolojide doktora eğitimini tamamlayan bir çok
hocamız gerek lisans gerekse lisansüstü farmakoloji

Bilindiği üzere Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği 18 Temmuz 2009 cumartesi tarihli
Resmi Gazete’de 27292 Sayı numarası ve 2009/15153
karar sayısı ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türk
Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu 7 Eylül 2009
tarihli toplantısında yönetmeliğin 2 maddesinin
iptal edilmesi için dava açma kararı almıştır.
Derneğimizin bu konuda Danıştay 8. Dairesine açtığı
davanın dilekçesine derneğin web sayfasından
ulaşılabilirsiniz. Bu yazıyla üyelerimizi kısaca
bilgilendirmek amaçlanmıştır.
İptal davası açılan maddelerden birisi;
yönetmeliğin 13. Madde 1. Fıkrasında yer alan :
“Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili
alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları tarafından
verilir” ifadesidir. Bilindiği üzere ülkemizde klinik
tıp dallarında sadece uzmanlık eğitimi olmasına
karşın, farmakoloji, patoloji, mikrobiyoloji ve
biyokimya gibi bazı bilim alanlarında hem uzmanlık
hem doktora eğitimi verilmektedir. Lisansüstü
eğitimde bu ikili yaklaşım, doktora eğitiminin Sağlık
Bakanlığı tarafından kabul edilmemesi nedeniyle
çeşitli sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.
Bakanlığın bu yaklaşımı nedeniyle farmakolojide
doktora yapanlar “mecburi hizmet”yükümlülüğü
taşımamakta, buna karşın yine farmakolojide
doktora yapan erkek farmakologlar askerlik
görevlerini “farmakolog” olarak değil, pratisyen
hekim olarak yapmak durumunda kalmaktadırlar.
Sağlık Bakanlığı’nın doktora eğitimini kabul
etmemesi, doktora eğitiminin içeriği, kalitesiyle
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eğitimini başarıyla yerine getirmektedir. Sağlık
Bakanlığı’nın kendi kurumlarında farmakoloji
uzmanlık eğitimi dahi vermediği bu alanda, olaya
genel anlamda uzmanlık eğitiminin yürütüldüğü
üniversitelerin eğitimle ilgili yaklaşımıyla değil,
sadece kendi düzenlemeleriyle bakması doğru
gözükmemektedir. Bu nedenle doktora yapmış
farmakologların ve bu arada diğer bilim dallarındaki
eğiticilerin uzmanlık eğitimi yapmaları önündeki
engel, söz konusu fıkra iptal edilerek düzeltilmelidir.
Aynı yönetmeliğin 27. Maddesinin 1. fıkrasında adı
geçen ve Ek 3 deki tabloda yer alan Tıpta Uzmanlık
Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine
Ait Çizelgeye Tıbbi Farmakoloji Ana Dalına yan dal
olarak “Klinik Farmakoloji” ve “Klinik Toksikoloji” yan
dallarının ve eğitim süresi olarak da her bir yan dal
ihtisası için 2 yıl ifadesinin eklenmesi gerekmektedir.
Bu hususta Derneğimiz 1990’lı yıllardan beri ısrarla
bu görüşü savunmaktadır. Söz konusu disiplinler,
farmakolojinin sadece bilimsel ilgi alanı olmanın
ötesinde, ciddi bir hizmet alanı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle belirtilen alanlarda yan dal
uzmanlığını yapmış farmakologlara ciddi ihtiyaç
bulunmaktadır.
Şu an mahkeme süreciyle ilgili bir tarih
bulunmamaktadır. Bu konudaki gelişmeler sizlere
duyurulacaktır. Bu vesileyle çalışmalarınızda
başarılar diler, iyi dileklerimi sunarım.

Bilimsel Toplantılar
TFD 20. Ulusal Kongremiz 4-7 Kasım 2009 tarihleri arasında yapılacaktır….
Ulusal kongremizin programı son halini aldı. Bu kongremizde tüm üyelerimizin ilgisini çekeceğini
umduğumuz 3 konferans, ve üçü paralel olmak üzere toplam7 sempozyum planlandı. Ayrıca sözlü
ve poster olarak 200’e yakın bildiri tartışılacaktır. Programa ilişkin diğer detaylara www.tfd2009.
kongre.info sayfasından ulaşabilirsiniz.
Kongremizde görüşmek üzere!
TFD Yönetim Kurulu

Inflammation 2010 – Inflammatory cell
signalling mechanisms as therapeutic targets
27 – 30 Ocak 2010, European Conference Center,
Lüksemburg
Bilgi için: www.transduction-meeting.lu

XX. World Congress of the ISHR (International
Society for Heart Research)
13 – 16 Mayıs 2010, Kyoto, Japonya
Bilgi için: www.ishr-europa.org
Katılım desteği için ISHR-ES Servier Research
Fellowship son başvuru tarihi: 31 Mart 2010

Society of Toxicology, 49th Annual Meeting &
ToxExpo
7 – 11 Mart 2010, Salt Lake City, Utah, ABD
Bilgi için: www.toxicology.org

WorldPharma 2010
17 – 23 Temmuz 2010, Kopenhag, Danimarka
Bilgi için: www.worldpharma2010.org

Experimental Biology 2010
24 – 28 Nisan 2010, Anaheim, Kaliforniya, ABD
Bilgi için: http://experimentalbiology.org/

7th World Congress of Stress
25 – 27 Ağustos 2010, Leiden, Hollanda
Bilgi için: www.stress2010.com
9th I SSX International Meeting
4-8 Eylül 2010, İstanbul, Turkey

(Duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktiviye varsa, lütfen yayın
komisyonuna bildiriniz) E-posta adresimiz: info@tfd.org.tr

Dergi Duyurusu
Editörlüğünü Av.Berna ÖZPINAR’ın yaptığı “Sağlık Hukuku” konularında bilimsel ve özgün
nitelikli çalışmaların yer aldığı ve alanında ilk olan “Ankara Barosu Sağlık Hukuku Digestası” 1. sayısı
yayımlanmıştır.

Türk Farmakoloji Derneği Yeterlilik Kurulu, yönergesi gereği “en az gereksinimler” ve “çekirdek
müfredat” ilkeleri hakkındaki değişiklik önerilerini, her dört yılda bir genel kurula sunmakla yükümlüdür.
Türk Farmakoloji Derneği üyelerinin ilkelerle ilgili önerilerini, en geç 30 Kasım 2009 tarihine kadar,
Doç. Dr. Remzi Erdem’e (rerdem@baskent.edu.tr) iletmelerini rica ederiz.
Türk Farmakoloji Derneği
Yeterlilik Kurulu
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Bulmaca

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

Soldan Sağa
1

Sisplatin vb ilaçların kümülatif nefrotoksisitesini azaltmak için çıkarılmış bir antidot. Aynı zamanda baş ve boyun kanseri için uygulanan radyoterapide radyosyonun ağız kuruluğu gibi yan tesirlerine karşı koruyucu etkili ilaç etken maddesi.

2

Trombositlerin yüzeyindeki ADP reseptörlerini spesifik ve irreversibl olarak bloke eden bir antiagregan.

3

HMG KoA redüktaz inhibitörü statin grubunun bir üyesi

4

Balgamın akışkanlığını arttırarak ekspektorasyonu kolaylaştıran (mukolitik) bir ilaç etken maddesi
Yukardan Aşağıya

1

Viral nöraminidazı inhibe ederek influenza A ve B virüslerinin replikasyonunu azaltan “domuz gribi” ilacı etken maddesi.

2

Hücresel ve hümoral immün yanıtı sırasıyla T ve B lenfositleri üzerindeki etkisiyle baskılayan immünosüpresif nitelikte bir önilaç.

3

Tiazid benzeri diüretiklerin içlerinde en uzun etki süreli olan üyesi.

4

Aerob ve anaerob gram- pozitif ve gram- negatif enfeksiyonlarda kullanılan beta laktam yapılı antibiyotik üyesi.
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Yeni Üyelerimiz

Uzm. Ecz. Hande Özge
ALTUNKAYNAK

Uzm. Ecz. Gizem KAYKI
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Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr. Ersin GÜMÜŞ

Uzm. Ecz. Elif İnci ÖZTÜRK

Dr. Eray EROĞLU

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Dr. Emre MUTLU

Vet. Hek. Esra GÜNDÜZ

Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Yeni Üyelerimiz

Dr. Ezgi BALCI

Vet. Hek. Hakan KURT

Uzm. Biyolog Ayça ÇAKMAK

Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr. Sinem EVCİM

Dr. Feyza ARSLAN

Dr. Nesrin FİLİZ BAŞARAN

Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji ve
Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr. Emin HAFIZOĞLU
HAVSA 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Dr. Mustafa Tuğrul
GÖKTAŞ
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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