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Değerli Meslektaşlarım, 

Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteninin Temmuz-Ağustos 2012 sayısında sizlerle 

birlikteyiz. Bültenin yayına hazırlandığı dönemde 11-16 Haziran 2012 tarihlerinde 

Ankara'da Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun Dördüncüsü 

yapıldı. Son derecede verimli geçen bu yaz okulu sonrası değerlendirme yazısını bültenin 

iç sayfalarında bulacaksınız. Artık yaz okuluna katılma şansı bulan meslektaşlarımızın bir 

“yaz okulu kardeşliği” oluşturduğunu ve şimdiden 28’i bulan sayılarının her geçen yıl 

artacağını mutlulukla ifade edebilirim. Bu faaliyeti Türk Farmakoloji Derneği çok fazla 

önemsiyor ve giderek daha verimli olması için elinden gelen gayreti gösterecektir. 

Bilindiği gibi Türk Farmakoloji Derneği, 17-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında Granada, 

İspanya’da yapılacak olan 6th European Congress of Pharmacology, EPHAR2012 

programı içinde 19 Temmuz 2012 saat 16:00-17:30 arasında Prof. Dr. Kansu 

Büyükafşar’ın başkanlığında “Rho/Rho-kinase Signalling in Health and Diseases” başlıklı 

bir panel düzenleyecektir. Panelin çok başarılı geçeceğini ve önemli sayıda izleyicisinin 

bulunacağını düşünmekteyiz. Kongre içinde ayrıca 26-30 Haziran 2016 tarihlerinde 

İstanbul’da derneğimiz tarafından düzenlenecek olan 7th European Congress of 

Pharmacology, EPHAR2016’nın tanıtımını yapacak bir stand açacağız. Kongreye katılacak  

olan meslektaşlarımızın standımızı bir buluşma noktası haline getirmeleri farkındalığımızı 

arttıracaktır. Daha önce de belirttiğim gibi kongre içinde yapılacak olan EPHAR genel 

kurulunda EPHAR yönetim kurulu adaylığım da oylanacak, sonucun hepimiz için hayırlı 

olmasını diliyorum. 

Ulusal kongremizin yer ve tarihini çok yakında açıklayacağız. Prof. Dr. Sönmez Uydeş 

Doğan’ın bilimsel sekreterliğini yaptığı kongremizin ilk duyurusu yakında sizlere 

gönderilecektir. 

Bu arada Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu’muz elektronik bültenlerinin 3. sayısını 

yayınladı. Isırma ve sokmalara ayrılan bu sayı çok ilginç ve başarılı yazılara yer verdi. 

Sizlere bu bültenin tüm sayılarına http://www.tfd.org.tr/Default.aspx?

sid=96&div=div26&lnk=lnk96 adresinden ulaşabileceğinizi hatırlatıyorum, başta bülten 

editörü Prof. Dr. Sedef Gidener olmak üzere bültene emeği geçen herkesi kutluyorum ve 

çabalarının uzun soluklu olmasını diliyorum. 

 

Saygılarımla ve Eylül-Ekim 2012 sayısında görüşmek dileğimle. 

 

Prof. Dr. Öner Süzer 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  
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Prof. Dr. M. Oğuz Güç IV. Farmakoloji Yaz Okulu’nun Ardından 

Dr. İhsan Bayel ve Arş. Gör. Uzm. Ecz. Mehtap Cincioğlu 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 

 

Farmakoloji alanındaki araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve 

temel kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin ulusal standardizasyonunu 

sağlamak ve farmakoloji anabilim dallarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 

dördüncüsü düzenlenen Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulu’na yedi öğrenci katıldık. 

Grubun tek erkek öğrencisi olarak bu yılki yaz okulunun hikayesini yazma görevi bana 

verildi. Ben de bu yazıyı, okul boyunca bizden  hiçbir yardımı esirgemeyen arkadaşımız 

Mehtap ile beraber yazmayı istedim. 

11-16 Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen yaz okulunda Kocaeli 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Ecz. Tuğçe Demirtaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nden Arş. Gör. Şükriye Yeşilot, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 

Uzm. Ecz. Mehtap Cincioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Arzu 

Erdal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. İlknur Erköseoğlu, Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. İhsan Bayel, Mersin Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi’nden Ecz. A. Nihal Sarı olmak üzere yedi kişiydik. 

Geçtiğimiz üç sene içinde düzenlenmiş olan yaz okulları gibi bu yaz okuluna da 

olan yoğun talebe değerli hocalarımızın belirli kriterler çerçevesinde yaptıkları zorlu 

seçim nihayetinde cevap verildi. Yoğun geçen 6 günlük program her sabah saat 08:30’da 

başlayıp bazı akşamlar 16:30’a bazen de 19:30’a kadar sürüyordu. Bu tempoya, 

hocalarımızın anlayışı ve özverisiyle, aynı zamanda yeni bir şeyler öğrenmenin verdiği 

hazla ayak uydurduğumuza inanıyorum. Hacettepe, Gazi, Ankara ve Başkent 

Üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen programdan biraz ayrıntısıyla bahsedecek 

olursak: 

 

11 Haziran, Pazartesi 

Sabah Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bizi Mehmet Melli hocamız, Tuğba 

Kandilci hocamız ve sıcacık gülümsemesi ile Suzan Usanmaz hocamız simit, börek ve 

taze çayla karşıladılar. Kısa bir tanışma faslının ardından Mehmet Melli hocamız bize 

dünyada ve Türkiye’de farmakolojinin dünü, bugünü ve yarınını anlatan bir sunum yaptı. 

Ardından Suzan hocamızla temel laboratuar bilgilerimizi önce teorik olarak tazeleyip 

hemen sonra laboratuvarlarında kullandıkları cihazlar, kullanım prensipleri, dikkat 
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edilmesi gereken noktalar ve anabilim dalında yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi 

aldık. Enfes öğlen yemeğimizi hocalarımızla muhabbet içinde yedikten sonra yoğun 

programımıza yetişmek için hızlıca Türk kahvelerimizi yudumlayıp kısa bir yürüyüşle 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na geçtik. Burada 

Burçin İsmailoğlu ve Tuğba Kandilci hocalarımız, bize bölümdeki  deneylerde kullanılan 

sıçan, fare, tavşan ve kobay gibi deney hayvanları hakkındaki bilgilerini aktardılar. 

Tuğba Kandilci hocamız kullandığı miyograf sistemini ve bu sistemle yapılabilecek 

deneyleri anlattı. Benim (Mehtap) bu anabilim dalında görevli olmam sebebiyle aşina 

olduğum pek çok şey arkadaşlarım için gerek hayvanlar gerek yapılan işler sebebiyle 

oldukça ilgi çekiciydi. 

Biz biraz yorulmuştuk ancak bu sıcak ve uzun ilk gün henüz bitmemişti. Tüm 

enerjisiyle soluğu yanımızda alan Hakan Orer hocamız bize deney hayvanları etiği 

hakkında keyifli bir sunum yaptı. Hemen sonra Deney Hayvanları Araştırma ve 

Yetiştirme Ünitesi’ni, Cerrahi Araştırmalar Birimi’ni ve yeni kurulan SPF (specific 

pathogen free) hayvanlar için çalışma ünitesini gezdirerek, hayvanların üretilmesi, 

bakımı, etiketleme sistemi ve stoklama konusunda ne kadar titizlikle çalışıldığını 

gösterdi. Kursun ilk günü yoğun geçmişti. Bugün, diğer günlerin nasıl geçeceğinin 

habercisi gibiydi; yoğun, verimli ve sıcak…  

 

12 Haziran, Salı 

İkinci gün Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ndeki ilk dersimizde Alper İskit 

hocamız, “Bilime Karşı Yalancıbilim” adlı sunumunda bizlere kanıta dayalı tıp ve kanıt 

piramidi gibi konulardan bahsetti. Ardından Nurettin Abacıoğlu hocamız temel 

istatistiksel işlemler hakkında bilgi verdi. Laboratuvarda Nilüfer Turan-Dural hocamız in 

vivo koroner ligasyon tekniğini ve in vivo sıçan miyokardiyal iskemi-reperfüzyon 

tekniğini asistanıyla birlikte bize uygulamalı olarak anlattı.  Nilüfer hocamızla yediğimiz 

öğle yemeğinden sonra Fatma Akar hocamızla yine laboratuvardaydık ve in vitro izole 

organ banyosu tekniğini uygulamalı olarak tartıştık; bu arada Fatma hocamız bize 

doçentlik sınavında çıkabilecek sorular hakkında birkaç tüyo verdi. Böylece yoğun geçen 

bir günün ardından Şükriye arkadaşımızın önceki gün bir mağazada unuttuğu cep 

telefonunu almak için Bahçelievler’e gittik. 7. Caddeye gitmişken Sim’den dondurma 

yememek olmazdı.  
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13 Haziran, Çarşamba 

Üçüncü günün sabahında bizi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Tanju 

Özçelikay hocamız sıcak poğaçalarla karşıladı ve o gün yapacaklarımızı planladık. Günün 

ilk dersinde Nuhan Puralı hocamızın laboratuvar güvenliği ve laboratuvar veri kayıtlarının 

tutulması hakkındaki sunumunu takiben Hakan Ergün hocamız da ilaca ilişkin bilgi 

kaynakları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Günün uygulama bölümünde ilk olarak 

Tanju Özçelikay hocamız, bize Langendorff düzeneğini uygulamalı olarak anlattı. Öğle 

yemeğini yedikten sonra Burak Kandilci hocamızla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Biyofizik laboratuvarına geçtik. Burada da laboratuvarda yapılan deneyleri ve bulunan 

cihazları ayrıntılı bir şekilde bize tanıtan hocamız önce izole akciğer perfüzyonunu teorik 

ve pratik olarak anlattıktan sonra bize de uygulama için bir fırsat tanıdı. Hamamönü 

Mahallesi’nde kısa bir turdan ve hediyelik eşya alışverişinden sonra yorgunluğumuzu, 

keyifle sohbet ettiğimiz bir kafede yemek yerken attık. 

 

14 Haziran, Perşembe 

 Dördüncü gün, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlık binasında ilk olarak 

Remzi Erdem ve Ongun Onaran hocamızla karşılaştık. İnce düşünceli hocalarımız bize 

burada da simit, çay ve kahve ikram ettiler. Ongun hocamızın makale yazımı ile ilgili 

dersinden sonra Zafer Güney hocamız bize nasıl güzel poster ve sözlü sunum hazırlayıp 

sunabileceğimiz hakkında ipuçlarını anlattı. Dersin bitiminde pratik eğitim için Başkent 

Üniversitesi kampüsüne doğru Remzi hocamızın ve dekanlığın arabasıyla yola çıktık. 

Başkent Üniversitesi‘ne geldikten sonra davranış deneylerinin yapıldığı kısmı gezdik. 

Burada Remzi hocamızın hazırlamış olduğu düzenekler hepimizin ilgisini çekti. Sıçanlar 

ve farelerin davranışlarını nasıl öğrenebileceğimizi gösterdi. Nefis öğle yemeğinden sonra 

ameliyathane ortamına uygun olan yeşil kıyafetlerimizi giydik; bone, eldiven ve 

maskelerimizi taktık. Bu arada teknisyen Adem Bey‘le tanıştık. Remzi Hocamız deney 

hayvanlarında anestezi yapılmasını, kateter uygulamasını, monitörizasyonu ve çeşitli 

yollardan ilaç uygulamalarını asistanlarının eşliğinde bize gösterdi. Sıçanda kan basıncı 

ölçümü, kuyruktan kan alımı, gavajla ilaç verilmesi pratiğini tüm arkadaşlarımız 

gerçekleştirdi. Remzi hocamızın ve Adem Bey’in tatlı atışmaları ve müthiş uyumlu 

çalışmaları ile geçen bu sıcak gün yaz yağmuru ile sonlandı. Bizi akşam dahi yalnız 

bırakmayan ve gideceğimiz yerlere arabasıyla bırakan Remzi hocamıza bu yazı 

aracılığıyla bir kez daha teşekkür ederiz.  
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15 Haziran, Cuma 

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde Eyüp Akarsu hocamız "Bilim Etiği ve 

İhlalleri" ile ilgili yaptığı sunumu takiben bize küçük bir test uyguladı ve sonra beraberce 

değerlendirdik. Ardından Lilly İlaç’tan Sedat Rahmi Altuğ Bey "Özel Sektörde 

Farmakologların Rolü" ile ilgili bir sunum yaptı. Burada özel sektörün çalışma 

stratejilerini öğrenme fırsatı bulduk. Öğle yemeğini Öner Süzer, Mehmet Melli, Yeşim 

Tunçok, Sönmez Uydeş-Doğan, Eyüp Akarsu, Esra Atalık, Tuğba Kandilci, Deniz 

Dedeoğlu hocalarımız ve Sedat Altuğ Bey‘le beraber taş binanın en üst katındaki nezih 

yemekhanede yedik. Yemeği takiben Mehmet Melli hocamızla karageninle yapılan 

deneysel enflamasyon modellerini tartıştıktan sonra bir sıçan üzerinde de “air-pouch“ 

yöntemi ile enflamasyonu birlikte oluşturduk. Eyüp hocamız ise beyne kateter 

yerleştirmeyi, epilepsi modellerini ve EEG çekilmesini uygulamalı olarak gösterdi. Günün 

sonunda bizi Ankara Evi‘nde özenle hazırlanmış bir akşam yemeği bekliyordu. 

Organizasyon tek kelimeyle harikaydı. Bütün hocalarımızla sıcak bir ortamda çok çok 

güzel saatler geçirdik. Bu keyfin baş mimarı Tuğba hocamıza ayrıca teşekkürler... 

 

16 Haziran, Cumartesi 

 Yaz okulunun son günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümünde 

başladı. Ersin Yarış hocamızın "Akademi ve Kamuda Farmakologların Görevi" konulu 

sunumunun ardından Öner Süzer hocamızın "Veri Elde Etme" konulu sunumunu dinledik. 

Sertifikalarımızı değerli hocalarımızın elinden aldıktan sonra Kemal Sayar hocamızla 

beraber moleküler farmakoloji bölümüne geçtik. Ongun Onaran hocamızın da bize 

katılmasının ardından laboratuvardaki cihazları ve burada yapılan çalışmaları 

gözlemledik. Hatta Kemal hocamız bizim için bir sefaroz jelle hazırladığı kolonda mini bir 

kromatografi uygulaması yaptı. "Bakarız Kutusu"nun hikayesini öğrendikten sonra öğlen 

yemeğimizi serin bahçede yedik. Türkiye’de herhangi bir üniversitede, bir laboratuvarda 

araştırma yapmak için illa ki son teknoloji cihazların gerekmediğinden ve çalışmayı iyi 

kurgulamanın en önemli şey olduğundan bahsettik ve farmakoloji camiasındaki tüm 

hocalarımızın söylediği gibi Ongun hocamız da iyi çalışan her araştırıcıya laboratuvarın 

kapılarının açık olduğunu ve hocalarımızın her türlü desteği vermekten 

çekinmeyeceklerini vurguladı. Yemekten sonra harika filtre kahvelerimizi yudumlarken 

bölümde reseptör teorilerini, ligand bağlanmasını ve eğri fiksasyonunu; yaptığımız ELİZA 

deneyi üzerinden tartıştık ve günü böylece bitirdik. 
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Dördüncüsü düzenlenen Prof. Dr. Oğuz GÜÇ Yaz Okulu, hocalarımızın inanılmaz 

yakın ilgi ve özverileri sayesinde sıcak ve samimi bir ortamda, oldukça faydalı ve verimli 

bir şekilde geçti. Tüm hocalarımızın bundan sonrası için de, bize her zaman yardıma 

hazır olduklarını hissettirmeleri de bize ne kadar yakın olduklarının göstergesiydi. Burada 

kazandığımız yeni fikirler, ilerideki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Bu yaz okulunun 

planlanması ve gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan herkese, bize yakın ilgi gösteren, 

eğitimimize katkıda bulunan tüm hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı 

sunuyoruz. 

Yaşamında, farmakoloji bilimine olan katkılarıyla her zaman hatırlayacağımız 

Oğuz Güç hocamızı da bir kez daha rahmetle anıyoruz. Dolu dolu geçen bir haftanın 

sonunda yaz okulunun herkeste güzel anılar bıraktığını düşünüyoruz. Hatta sosyal 

paylaşım sitesinde kurduğumuz küçük grubumuzla şimdiye kadarki tüm yaz okulu 

katılımcılarının oluşturduğu büyük ailenin bir üyesi olduk bile. Ailemizin her sene 

büyümesi dileklerimizle… 

 
Resimdekiler (sol alt baştan başlayarak): Arzu Erdal, A. Nihal Sarı, İlknur Erköseoğlu (sol arkada), 

Tuğçe Demirtaş (sağ arkada), Şükriye Yeşilot, Mehtap Cincioğlu, İhsan Bayel 
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Sabah 3’te Deney Yapmaya Gider misiniz? 

Yrd. Doç. Dr. C. Kemal BUHARALIOĞLU 

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 

İspatlamak istediğiniz bir kavramı 17 sene boyunca düşünürseniz tabi ki gidersiniz.  

 

Otto Loewi 1873 yılında Frankfurt’ta doğdu. Çocukluğunda Latince ve Yunanca dersleri 

aldı; tarih ve müzikle daha çok ilgileniyor, tıp fakültesindeki derslerine nadiren katılıyor 

ve ailesinin baskısıyla okuyordu. İç hastalıkları uzmanı ve ünlü bir patolog ve 

“Farmakolojinin Babası” olarak anılan Oswald Schmiedeberg ile birlikte günümüzde 

Nauyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology olarak bilinen derginin kurucularından 

Bernhard Naunyn ile tanışıp kendisini, dersini dinlemeye zorlamasıyla birlikte deneysel 

çalışmalara ilgi duymaya başladı ve ardından 1896 yılında mezun oldu. İzole kurbağa 

kalbinde ilaçların etkisini çalışırken sinirlerin, hedef organlardaki etkilerinin kimyasal 

maddelerle ortaya çıktığını kanıtlamaya çalışıyordu. Zamanın yaygın bakış açısı ise 

sinirlerin organları elektriksel olarak uyardıkları yönündeydi. Loewi, kimyasal aşırım 

(transmisyon) görüşüne 1903 yılında yaptığı bir tartışmada ulaşmıştı. 

 

 
Şekil 1. Otto Loewi asistanları ile birlikte (1935)1  

 

 

Ancak görüşünü test edecek düzeneği 17 yıl sonra rüyasında gördü. Gece yarısı kalkıp 

bu önemli rüya hakkında bazı notlar aldı, ancak sabah bu notları okuyamadı. Rüyasını 

hatırlayamadığı o günü biyografisinde “hayatının en uzun günü” olarak nitelendirdi. 

Ertesi gece de aynı rüyayı görünce, bu kez sabah 3’te laboratuvarına gidip deneyini 

gerçekleştirdi. 

Deney basitçe şöyleydi: Üzerinde çalıştığı 2 kurbağa kalbinden birisinin vagusu intakttı 

ve her iki kalp de Ringer çözeltisi içinde atmaya devam ediyordu. Vagus elektriksel 

olarak uyarılınca birinci kalbin atım hızı yavaşladı. Sonra bu kalbin bulunduğu Ringer 

çözeltisini 2. kalbin ortamına transfer etti. İkinci kalp de hemen yavaşladı. Bu durum; 

vagusun uyarılması ile ikinci kalpte inhibitör vagus stimülasyonunu taklit eden bir 

maddenin salıverildiğini göstermekteydi. Loewi, bu bilinmeyen maddeye önce vagusstoff 

(vagus maddesi) adını verdi, daha sonra “vagus maddesi”nin asetilkolin olduğu ortaya 

konuldu. 
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Şekil 2. Otto Loewi’nin sinir impulslarının 

kimyasal aşırımını gösterdiği deney modeli3 

 

Loewi’nin bulguları şüphe ile karşılandı; kurbağalar arasındaki tür farkından dolayı 

deneyi tekrar etmek zordu. 1926 yılında Stokholm’deki Uluslararası Fizyoloji 

Kongresi’nde deneyini tekrar gerçekleştirdi ve 18 kez art arda, aynı kalp çiftinde, 

bulgularını tekrar etti. 1936 yılında asetilkolinin motor sinirler ve iskelet kasında 

transmitter olduğunu gösteren Sir Henry Dale ile birlikte Nobel Ödülü aldı. Sinapslar 

arasında kimyasal aşırım günümüzde farmakolojinin önemli kavramlarından birisidir. 

 
Şekil 3. Kolinerjik bir sinapsın anatomisi2 

 

Loewi’nin hayatında sabaha karşı 3’te gerçekleşen bir diğer önemli olay ise 11 Mayıs 

1938 günü yaşandı. Hitler’in Avusturya’yı ilhakı (anschluss) sonrası iki oğlu ile birlikte 

toplama kampına gönderilmek üzere evine girildi. Nobel ödülünden aldığı tüm parayı 

Reich’e vererek çocuklarını kurtarabildi. 

 

Loewi, Avusturya’dan zorla ayrılmasının ardından Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde 

çalıştıktan sonra, New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yapıp Amerikan vatandaşı 

oldu. 1961 yılında hayatını bu ülkede yitirdi. 

 

Asetilkolinin keşfi, Otto Loewi’nin yaşamı gibi son derece zorluklar altında gerçekleşti. 

Peki, vagustan salıverilen ve kimyasal aşırımdan sorumlu olduğu gösterilen asetilkolin 

sadece bir nörotransmiter mi? 
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Şekil 4. Anschluss: Avusturya ile Almanya’nın siyasi birleşmesini öngören ve Hitler’in 

Avusturya’yı ilhakı ile gerçekleşen siyasi düşüncedir. Hitler’in Almanya’yı genişletme 

çabalarının ilk adımı olarak bilinmektedir.4 

 
Şekil 5. Otto Loewi’nin 1955 yılında çekilmiş bir fotoğrafı5  

 
Kaynaklar 

1. http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.l/l813333.htm internet adresinden alınmıştır. 

2. Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 11. baskı, Figure 45-6’dan yararlanılarak hazırlanmıştır. 

3. http://www.rci.rutgers.edu/~lwh/drugs/ch01-02.htm 

4. http://lefobserver.blogspot.com/2010/03/anschluss-1938.html 

5. http://nobel-prize-winners.sciencedaily.com/d/b/1936 

6. "Otto Loewi - Biography". Nobelprize.org.26 Jun 2012 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/

laureates/1936/loewi.html. 

7. "Otto Loewi - Nobel Lecture". Nobelprize.org.26 Jun 2012 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/

medicine/laureates/1936/loewi-lecture.html. 
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Türkiye’de Talidomid Gerçeği 
Prof. Dr. Osman Özdemir 

Kıbrıs Uluslararası  Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi 

 
06.04.2007 tarihinde kendi isteğim ile İstanbul Üniversitesi’nden emekliye 

ayrılacağım günde arkadaşlarımın da önerisiyle, son ders konusu olarak 
Farmakovijilans konusuna karar verdim. Ülkemizde Haziran 2005’de 

yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile birlikte bildirimlerin artmasına rağmen 

Türkiye’de Farmakovijilans hala karakutu durumunu koruyor. Son ders 
hazırlığını yaparken Talidomid ile Türkiye ilişkisini araştırdım. Eldeki 

bilgiler Talidomid’in ülkemizde ruhsatlandırılmadığını ama bunun nasıl 
geliştiği konusunda çok detay içermemekteydi. Bu nedenle bu konuyu 

araştırmaya karar verdim. 
 

Talidomid, 1954 yılında Almanya’da bulunan özellikle antibiyotik üretimi 
ile tanınmış Chemie Grünenthal firması tarafından tesadüfen bulunmuş ve 

sedatif bir ilaç olarak kullanıma sunulmuştur. Preklinik çalışmalarda 
Talidomid’in ölümcül doza (LD50) ulaşmasının pratikte imkansız olduğu 

gösterilmiş ve ilaç 1957 yılında başta Almanya’da olmak üzere reçetesiz 
olarak satılmaya başlanmıştır. Bunu takiben 1960’larda toplam 46 ülkede 

pazarlanmıştır. Yeterli klinik çalışma olmamasına rağmen firma tarafından 
1958 yılında özellikle gebeliğe bağlı bulantı ve kusmaların giderilmesinde 

etkin olduğu bildirilmiş ve birçok gebe kadın tarafından kullanılmıştır. 

1961 yılında Avustralya ve Almanya’dan iki doktor tarafından, birbirinden 
bağımsız olarak Talidomid kullanımı ile doğumsal defektler arasında 

bağlantı olduğu bildirilmiştir. Bunu takiben gebeliğin özellikle ilk üç ayında 
Talidomid kullanan kadınların bebeklerinde ciddi doğum defektleri olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu çocukların sayısı o dönem için 10.000’in üzerinde 
olmuştur. Doğan çocukların bir yıl içinde bir bölümü hayatını kaybetmiştir. 

Bunun sonucunda 1962 yılında Talidomid piyasadan çekilmiştir.1 Ancak bir 
süre daha kullanılmaya devam edildiğine inanılmaktadır. 

 
Farmakoloji biliminin Türkiye’deki duayenlerinden ve Türk İlaç Sektörü ile 

yakından ilgili olan hocamız Prof. Dr. Alaeddin Akcasu’ya bu konuyu 
sordum. Hocamız bana aynen şöyle dedi: “Şükrü (Prof. Dr. Şükrü 

Kaymakçalan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü) bu 
konuda, Talidomid’in ruhsat alması için gerekli oluru vermeyeceğini, 

gerekçe olarak da Talidomid ile deney hayvanları üzerinde yeterli 

çalışmalar yapılmadığını göstermiştir”. Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan’ın bu 
uyarısını T.C. Sağlık Bakanlığı aynen dikkate alarak ilaca ruhsat 

vermemiştir. Diğer taraftan Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan’ın yakın çalışma 
arkadaşlarından Prof. Dr. Oğuz Kayaalp de; Şükrü hocanın, Türkiye’de 
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Talidomid’in ruhsatlandırılmasını ve Talidomid hasarının ülkemizde ortaya 
çıkmasını önlediğini kendisinden duyduğunu teyit etmiştir. Ayrıca mevcut 

yasalar ile Talidomid’in tanıtım numunesi olarak da ülkeye girişi 
olmamıştır. Bugün tüm dünya ülkelerinin örnek aldığı Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) ise, FDA’ da görevli genç farmakolog Dr. Frances 
Oldham Kelsey aynen Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan’ın ileri sürdüğü 

gerekçelerle Talidomid’in ABD’de ruhsatlandırılmasına onay vermemiştir. 
Ancak o dönemde ülkemizdeki eczacılık mevzuatı gereği ruhsat almamış 

ilaçların tanıtım numunelerinin de ülkeye girmemesine karşın ABD’de bu 

mevzuatın olmaması sonucu klinik çalışma adı altında yaklaşık 2000 
Talidomid tableti doktorlara dağıtılmıştır ve sonuç olarak da 17 anomali 

vakası görülmüştür. Bütün bu yaşananlar doğrultusunda dönemin ABD 
Başkanı John F. Kennedy 1962 yılında, Dr. Kelsey’e Talidomid’e bağlı 

doğum defektlerini engellediği için “Üstün Sivil Hizmet Madalyası’’ 
vermiştir.2   

 
Diğer taraftan, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Ayanoğlu Dülger’in emeklilik 
töreninde, Talidomid ile ilgili olarak benim öğrendiğim sonucu destekleyen 

bir konuşmaya şahit oldum. Değerli Hocam Prof. Dr. Aslı Özer ve Prof. Dr. 
Gül Dülger, birlikte çalıştıkları değerli hocaları Prof. Dr. Şükrü 

Kaymakçalan’ın seminerlerinde Talidomid’in Türkiye’de ruhsat alması için 
yapılan başvurularda ilacın etkin olabileceğini, ancak yeterli toksisite 

çalışmaları yapılmadığı gerekçesi ile olumsuz görüş belirterek ülkemiz 

insanlarının bir facia ile karşı karşıya kalmasının engellenmiş olduğunu  
belirtti. Bu paylaşımların da ardından, Talidomid olayının aydınlanması 

için bir yazı kaleme almanın şart olduğuna inandım. 
 

Talidomid ile ilgili ilaç sanayimizin en önde gelen isimlerinden merhum 
Nejat Eczacıbaşı ile yapılan bir söyleşiyi de paylaşmak isterim. Kendisinin 

“Talidomid faciası Türkiye’de neden yaşanmadı?’’ sorusuna verdiği yanıt 
şu şekilde olmuştur: “Türkiye’de en iyi kurulmuş bakanlıklardan biri Sağlık 

Bakanlığı’dır. Bunu da Dr. Refik Saydam’a borçluyuz. Cumhuriyet’in 
kurulduğu dönemlerde Dr. Refik Saydam şöyle bir kural getirmiştir; 

Türkiye’de üretilsin ya da yurt dışından alınsın, her ilaç önce Refik 
Saydam Enstitüsü’nde denetimden geçirilir. Enstitü’nün izin vermediği bir 

ilaç piyasaya verilmez. Kuralın yararları, dramatik bir örnekle 
açıklanabilir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, dünyayı yakıp kavuran bir 

“Talidomid” olayı yaşandı. Almanların yaptıkları bir uyku ilacı olan 

Talidomid’i kullanan hamilelerin bebekleri kolsuz, bacaksız doğuyordu. 
İşte o ilacın Refik Saydam Enstitüsü tarafından onaylanmaması sonucu, 

Türkiye’de bir tek Talidomid olayına rastlanmadı”. Merhum Nejat 
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Eczacıbaşı’nın bu söyleşisi Sağlık Bakanlığının bu konudaki hassasiyetini 
ortaya koymuştur. 3 

 
Diğer taraftan, Dr. Mustafa Gerçeker’e atfen Medikal Tribün’de haber 

niteliğinde çıkan bir yazıda, Ord. Prof. Süreyya Tahsin Aygün’ün (Ankara 
Üniversitesi, Veteriner Fakültesi), evindeki belgelerinin incelenmesi 

sonucunda, Türkiye’ye Talidomid’in girişini engellediği belirtilmektedir. 
Ancak söz konusu haberde kanıt gösterilmemiştir. Bunun üzerine Sayın 

Dr. Gerçeker ile temasa geçerek elinde bu konu ile ilgili belge olup 

olmadığını sorduğumda bana bunu kanıtlayacak bir belge sunamamıştır. 
Bu arada yaptığımız araştırma sonucu, Ord. Prof. Aygün’ün, Talidomid’in 

üretici firmasından aldığı numune ile yaptığı deneylerinde Talidomid’in 
tavuk embriyosunda teratojenik etkisinin olduğunu gösterdiği, bu sonucu 

üretici firma ile paylaşırken, T.C. Sağlık Bakanlığı’na da konu ile ilgili 
uyarılarda bulunduğu ifade edilmektedir. 4,5   

 
Farmakoloji bilimine yıllarını veren bilim insanları, konu ile ilgili olarak 

benim tespit edebildiklerim bunlardan ibarettir. Bu konuda katkı yapmak 
isteyenlerin olacağına inanıyorum. Böylece Türkiye’de Talidomid gerçeği 

daha da aydınlanmış olacaktır. 
 

Bugüne kadar yetkililer tarafından Prof. Dr. Kaymakçalan’a bir hizmet 
beratı verilmiyor ise, eldeki verilere göre bunu Türk Farmakoloji 

Derneğinin yapmasının uygun olacağı düşüncemi değerli farmakologların 

takdirine sunuyorum. 
 

 
Kaynaklar: 

1. Matthews S.J. McCoy C. “Thalidomide: A review of approved and 
investigational uses.” Clin Ther. 2003;25: 342-395. 

2. http://www.nlm.nih.gov/changingthefaceofmedicine/physicians/
biography_182.htm 

3. “Yeni Bir Türkiye”. Yazı, konuşma ve söyleşilerden. Dr. Nejat 
Eczacıbaşı. Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı Yayınları. 1998. 

4. Medikal Tribün, Yıl 2, Sayı 12, Ağustos 2008.  
5. Michael M. J. Fischer, Anthropological Futures. Duke University Press. 

2009. 
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Mitolojide Sağlık Konusu, Mitolojik Kökene Dayanan Tıp ve Eczacılık Terimleri –

II 

 

Teoman Törün 

tytorun@hotmail.com 

  
Mısırlıların, MÖ 27. yüzyılda (IV. Hanedan zamanında yaşamış, 

Sakkara’da Firavun Zoser’in piramidini inşa etmiş) her bilime 

aşina, hekimlik, astronomi, piramit kompleksleri mimarisi, 

çömlek tasarımı vb. pek çok alanda başarılı faaliyetleri ve 

buluşları olan Firavun danışmanı, baş heykeltraş, baş 

seramikçi ünvanları taşıyan Asklepios’un (Latin Mit’inde 

Aesculapius”), Heliopolis’in Baş Rahibi “Imhotep”e benzer 

biçimde Asklepios’un da gerçek bir hekimken tanrılık katına 

yüceltildiği iddia edilir. XIX. asrın Amerikalı Ejiptolog’u (Antik 

mısır tarihçisi) ve antik eser kolleksiyoncusu Edwin Smith’in 

eline geçen ve kendi adını verdiği (Edwin Smith papirüsü), her 

biri 4.68 m. boyunda 17 sayfa oluşturan papirus risalede bu 

allâme Imhotep’in, anatomik gözlemleri; ağrı giderme 

teknikleri; 27 adet kafa, 6 boğaz ve boyun, 2 klavikula 

(köprücük kemiği), 3 kol, 1 tümör ve göğüs absesi, bir omuz, 

bir omurga yaralanması tedavisi ile ilgili sırf tababet alanındaki 

etkinlikleri kayıtlı imiş. Imhotep’in nabız atışından “kan 

dolaşımı” denilen fizyolojik olaya da dikkat çektiği söylenir. 

Antik Mısır uygarlığında tıp ve tedavinin, ilaç üretiminin çok 

kapsamlı ve sistematik bilim dalları olduğu Homeros’un 

‘Odissea’destanında da yer aldığına göre Asklepios kültünün de (Immutzes diye de 

bilinen) “Imhotep”den apartma olduğu muhtemeldir.  

 

Asklepios eskilerin tabiri ile “hazik“ (usta, maharetli) bir hekim olmakla yetinmez; 

tutkularına mağlup olur; ölüleri diriltmek gibi salt safkan Tanrılara özgü bir kerameti 

icraya soyunur. Bunun sırrını şöyle çözer. Athena Gorgon canavarını öldürdüğü zaman 

akan kanı toplayıp Asklepios’a vermiş; hekimlerin pîri yaptığı çözümlemede Gorgon’nun 

sağ tarafından akan kanların temiz, sol cenahdan akanların kirli ve zehirli olduğunu 

saptamış. Temiz kanı ölüleri diriltmede kullanmış. Aralarında Kapaneus, Lykurgos, 

Minos’un oğlu Galukos ve Thesesus’un oğlu Hippolytos’un da bulunduğu bir çok kişiyi 

diriltmiş  (buna benzer “Admetos” mit’ine de ilerde Herakles’den söz ederken 

değineceğiz). Zeus’un doğal düzene müdahale eden bu  tanrı tabip’in aşırı gücünden 

huzuru kaçmış. Üzerine yıldırımlarından birini gönderip onu telef etmiş. Buna karşı 

hekimin babası Apollo Zeus’a yıldırım tedarik eden Kyklopları öldürerek öcünü almış. 

Oğlu Asklepios’u da gökyüzündeki burçlar arasına yerleştirmiş. Tanrılar Dağı Olympos’u 

da bir süre terketmiş. 

 

  

Imhotep’in Louvre müzesin-

de sergilenen heykelciği 
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Asklepios’un sanatını kızı ve oğulları 

aracılığı ile asırlarca sürdürdüğüne 

değinmişt i k.  Bunu,  Asklepiades -

Asklepios’un Oğulları” adı verilen bir lonca 

sistemi çerçevesinde yürütmüştür. Gerçek 

hekimler bile onun efsanevî kimliğinden güç 

almışlardır. Tüm Dünya hekimlerinin adına 

yemin et t i k l e r i  Is tanköy Ada l ı 

Hippokrates’in yaşamının dahi ne ölçüde 

gerçeklere dayandığı bilinemez.  

 

 

 

 

 

Asklepios adına yapılmış tapınaklar “Asklepion” adını alır. Bunların yanında kurulan 

sağaltım evlerindeki Asklepios soyundan geldiğine inanılan bakıcılar ve şifacı rahiplere 

Asklepiadai denir. Yunanistandaki en ünlü ve eski Asklepion, Peloponez yarımadasının 

kuzeyinde Epidauros’dadır. Sürekli savaşlar ve sefalet sonucu halkın sağlığının iyice 

bozulması, tarih öncesi zamanlardan beri tedavî tanrılara armağan edilmiş bu alanda 

Mikenai döneminde MÖ XVI. asırda Kynorton tepesindeki tiyatronun kuzey doğusunda 

tedavî hizmetine de açık bir ibadet barınağı inşa edilmiş. MÖ IV. yüzyılda mükemmel bir 

ibadet ve sağlık kompleksi hâlini almış.  

  

MS II. yüzyılda Romanın Hadrianus, Antonius Pius 

ve Marcus Aurelius’un İmparatorluk dönemlerinde 

yaşamış Anadolu, Lidya doğumlu coğrafyacı ve 

gezgin Pausanias’ın modern arkeolojinin ilk kitabı 

olduğu kabul edilen “Eλλάδος περιήγησις-Ellados 

Periegesis” (Yunanistan’ın Tanıtımı) isimli 

eserinde, bu kompleksteki Apollon mihrabı, 

üstüvanevî (silindirik) yapılar, stadyum, duvarla 

çevrili kutsal Musa’lar (sanat perileri) alanı, 

eğlence salonu, sütunlu galerilere hayran 

olduğunu yazar. Roma konsülü Sulla ve korsan 

saldırılarına ve tahribatına uğradıktan sonra 

Antonius tarafından ihya edilmeye çalışılmış; MS 

267’de bu kez Gotların saldırı ve yağmasına 

uğramıştır. 1829’da Fransız arkeoloji grubunun el 

atmasından başlayarak bu ören yeri restorasyon görecektir. 

 

Epidauros Asklepionu’nun 1936’da yapılmış hayalî 

rekonstrüksiyonu 

Bergama Asklepeion’u harabelerinden 

bir görüntü 
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Bergama’l ı Aristakhminos’un oğlu 

Arkhias, Pindasos (Madra) Dağında 

dolaşırken düşüp ayağını kırınca 

Epidauros’a giderek tedavi olmuş ve 

Bergama’ya dönünce bu tedavi 

merkezinin çok daha görkemlisini, bu 

tapınakların en geniş alana yayılmış 

olanını ve çok yönlü hizmet verenini 

orada kurdurmuş (MÖ V. yüzyıl).  

 

E s a s en ,  A sk l e p i o s ’ u n  d evam l ı 

ikametgâhı, Yunalıların “Pergamos”, 

Romalıların “Pergum” dedikleri Bergama 

olarak b i l in i r .  Asklepios bazen 

“Bergamalı Tanrı” diye anılır. Şifalı su, 

kaplıca, telkin, uygun havalandırma ve 

ses yankılanması düzenekleri ile fizik ve 

ruhsal sağaltımın ilginç örneklerini orada 

görürüz. Zamanında hekim yetiştirme ve 

tıp araştırmaları hastanesi olma işlevi de 

üstlenen Asklepion, kasabaya güney 

batısında,bir km. uzunluğunda sütunlu 

b i r  cadde ve Romal ı lar ın  “Via 

Tecta” (Pazar Yolu) adını verdikleri üstü 

örtülü bir tören yolu ile bağlanır. 

 

Bu tapınak hastanenin MÖ IV. yüzyılda 

inşa edildiği; Hellenistik Dönemde (yani 

Büyük İskender’in fetihleri ile Helen 

kültürünü geniş  bir alana yayma 

döneminde) binanın etrafının sütunlu 

galeriler ve Asklepios Soter (Halâskâr-Kurtarıcı Asklepios, Apollon Kalliteknos (Çok 

marifetli Apollon diye çevirebiliriz), Tanrıça Hygeia tapınakları gibi diğer ek yapılarla 

genişletildiği; ziyaret ettiği tarihlerde onarım gördüğü, ayrıca tiyatro ve kitaplık ilâvesi ile 

geniş bir kompleks haline getirildiği kaydedilir. MS II.-III. asırlarda yaşamış Bergamalı 

hekim Galenos Bergama Asklepeion’unun Misya Dağları’nın eteklerinde temiz havası ve 

suyu olan bir yerde kurulduğunu yazar.  

 

“Asklepios Tapınağı”nın etrafındaki boş alan hasta ve sakatların barınmasına tahsis 

edilmişti.   

Tanrı gibi tapılmanın âdet hâline getirildiği Roma İmparatorları zamanında üç tapınağın 

bulunduğu Bergama “Üç Defa Neokoros (Tapınak Muhafızı” diye anılırken, Patmos Adalı 

Aziz Yahya’nın Yeni Ahid’e ek olarak yazdığı “Vahiyler Kitabı”nda “Şeytanın İkametgâhı” 

diye zikredilir. Havari Aziz Paulus’un o yöreyi ziyaret ederek Hristiyanlığı tanıtmasından 

itibaren Bergama eski hâline göre çok daha geri ve tenha bir kasaba hâline 

dönüşmüştür. İyonya, Roma, ardından Hristiyanlık gibi karışık kültürlerin geçit yolu olan 

Bergama’nın bu yüzden mi bu isme lâyık görüldüğü, hastalık yuvası iken Asklepios’un 

çabası ile bu illetlerin sağaltılma olanağının ortaya çıkmasının “Şeytan”ın mağlubiyetini 

mi ifade ettiği pek bilinmez. Ancak, “Şeytan”ı simgeleyen yılan’ın “Tıp Bilimi” için de bir 

logo haline getirildiğini biliyoruz. Çağımızda, “Amerikan Tıp Derneği”nin de örneği olduğu 

Tababet simgesi, genelde “Caduceus” (Asa) adı verilen bir değneye sarılı olup yüzleri 

 

  

Çeşitli  Asklepios betimlemele-

ri: yılanı, yılanlı asayı tutarken; 

kızı Hygeia ile ve salt yılanlı 

asa 
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birbirine bakan iki yılandır. Asklepios’un antik görsel betimlemeleri de yılanla birlikte 

çeşitli kompozisyonlarıyla da doğrudan yılandır. “Yılan” olarak betimlenmesi onun 

Zeus’un getirdiği doğal düzene müdahalesinin şeytanî bir iş olduğunu ifade ediyor 

olabilir. İlk Hristiyanlara göre ise Asklepios’un bir sıfatının “Soter-Kurtarıcı” olması, bu 

sıfata tek lâyık gördükleri  (Hazreti) İsa’ya saygısızlık ve küfür teşkil ettiğinden 

Asklepios’ “yılan” gibi lanetlidir; Bergama da yılanın (ya da Şeytan’ın) ikametgâhıdır.  

 

Asklepios kültünün yerleştiği ve adına bir 

tapınak ve hastanenin kurulduğu üçüncü 

bir mevki de, gene tababet pîr’i sayılan 

H i p p ok r a t e s ’ i n  y u r d u ,  ş i m d i 

Yunanistan’ın elindeki On iki adadan 

(Δωδεκάνησα-Dodekanesa) , Ege 

kıyılarımızın çok yakınında, Kerme 

Boğazı ağzındaki ‘İstanköy-Kos’ adasının 

4 km. batısındadır. Yuvarlak ifade ile MÖ 

IV. asır içinde diyebileceğimiz inşa 

tarihini kesin olarak veremiyoruz. Bu 

kompleksin değişik unsurları farklı 

tarihlerde, olasılıkla hastane tapınaktan 

önce inşa edilmiş olabilir; zira tapınağın MÖ 3. yüzyıl başları ya da  MÖ 4. yüzyıl sonları 

kurulmuş olduğuna kanaat getirilmektedir. Demir oksitli ve kükürtlü kaynak sularının da 

aktığı bu alanda çeşitli seksiyonların yanında akıl hastanesi de bulunan ve çeşitli tedavi 

türlerinin uygulandığı sağaltım kompleksi için ise MÖ 357 inşa tarihi olarak verilmekte; 

MÖ 460-370 yılları arasında yaşamış Hippokrates’in de bu alanda hastalarına çeşitli 

tedaviler uyguladığı belirtilmektedir. Anlaşılan daha önce de bir kür merkezi olarak 

kullanılan bu alan doğal nedenlerle ya da istilalar yüzünden tahribata uğramış olsa 

gerek. Roma İmparatorları zamanında daha da bakım görüp işlevsel hâle getirilen, yeni 

tapınaklarla süslenen ve festivallere sahne olan Kos Asklepion’u MS VI. asırda hem 

depremler hem de Doğudan gelen göçlerle tahrip edildi. Fanatik Hristiyan St. Jean 

Şövalyeleri harabelerden arta kalan taşlarla kendi kalelerini inşa ettiler. Alanı başta 

Bakire Meryem’e adanan “Panayia tou Tarsou” olmak üzere Hristiyan mabedleri istila 

etti. Asklepion kompleksi tümden göz önünden kalktı. Bu adanın hemşehrisi tarihçi 

Iakovos Zaraftis’in rehberliğinde, Alman arkeolog Rudolf Herzog tarafından, 1902’de 

toprak altındaki kalıntıların keşfinden itibaren bulunabilen mimarî parçaların 

restorasyonu elden geldiğince başladı. 

Mitolojide“Tıbbî İhtimam” ile ilgili lejandlarımızı, hemşehrimiz sayılan, tababetin pîr’i  

Hippokrates hakkında biyografik bilgi ile tamamladıktan sonra, gene arada mitolojik 

öykülere alıntı yaparak “Tıp” ve “Eczacılık” terimlerinin mitolojik kökenleri ile ilgili 

etimolojik araştırmalarımıza değineceğimiz bir başka yazıda buluşmak ümidiyle... 

Kaynakça:  

Akurgal E. Ancient Civilizations and Ruins of Turkey. Net Yayınları, 2007 

Atiya F. The Pocket Book of the Pyramids, Farid Atiya Press, 2006 

Bean G. (çeviri: Hande Kökten) Eski Çağda Lykia Bölgesi, Arion BasınYayın, 1998. 

Dalglish J. Greek Tragedy of Errors.Gulf News Saturday 1 Nov. (Explore Section): 3, 2008 

Eldridge GT.Asklepios, The Greek God. Truth Magazine XXIII: 6, pp. 104-105, February 8, 1979 

Kaper OE. Temples and gods in Roman Dakhleh: Studies in the indigenous cults of an Egyptian oasis, PhD thesis 

Rijksuniversiteit Groningen, 1997. 

Petralis-Diomidis A. Truly Beyond Wonders: Aelius Aristides and the Cult of Asklepios. Oxford University Press, 

New York, 2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asclepeion 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gorgon 

Kos Askepionu’nun temsili planı 
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KKTC’de 14 Mayıs Eczacılık Günü 

Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  Farmakoloji Anabilim Dalı 

 

14 Mayıs "Eczacılık Günü" Türkiye ve KKTC’de coşkulu organizasyonlarla kutlandı. KKTC 

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eczacılık Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı İletişim 

Fakültesi Turuncu salondaki organizasyona Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası 

Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakülteleri de katıldı. 

Törende söz alan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Dekan Prof. Dr. 

Rümeysa Demirdamar, ev sahipliği yapmaktan memnuniyetlerini dile getirdiler. Prof. 

Bektaş fakültenin çok sağlam temellerle kurulduğunu belirtirken, bu yıl ilk mezunlarını 

vereceğini, artık KKTC’nin artık kendi eczacılarını yetiştirdiğini vurguladı.  

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayden Kutalp eczacıların tedavi 

sürecinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. Eczacılığın bir çok alanda 

faaliyet alanı olduğuna ama kamuda eczacı sıkıntısı yaşandığına işaret eden Ayden 

Kutalp, yeni mezunların kamu alanında çalışması yönünde özendirilmesi gerektiğini 

söyledi.  

 

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Fatma Azgın ise, Eczacılar Birliği’nin 1959 yılının 

Ekim  ayında kurulduğunu belirtirken, özellikle son yıllarda yaşananlarla eczacılık 

mesleğinin zoruluklarına ve sıkıntılarına dikkat çekti. Azgın, Eczacılık Yasasının toplumun 

ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.  

KKTC ilk kez bir “Eczacılık Günü”ne katıldığını belirten Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Kaşif, 

Bilimsel Eczacılığın 173. Yılı’nın kutlandığını kaydeden Kaşif, aslında eczacılık mesleğinin 

daha eskiye dayandığını ve teknoloji geliştikçe de daha da ilgi gördüğünü vurguladı. 

Kaşif, “Ülkede nüfus ve yapılanma her an değişiyor. Şehirler artık iç içe geçti. Ancak 

eczaneler hekim olan yerlerde yığılıyor. Eczanelerin diğer bölgelere de dağılımı 

gerekiyor.” dedi. Ayrıca KKTC’de tablet, kapsül gibi formlardaki bitkisel ürünlerin tek 

satış yetkisinin eczanelerde olduğunu ve bu ürünlerin kullanımına dikkat edilmesi 

gerektiğini vurguladı.   

 

Konuşmaların ardından, eczacılık mesleğine katkılarından dolayı Ecz. Mert Doğan 

Soyalan’a bir plaket takdim edildi. Mert Doğan Soyalan plaketini Kıbrıs Türk Eczacılar 

Birliği Başkanı Ecz. Fatma Azgın’ın elinden aldı.  

Prof. Dr. Şahan Saygı’nın “Tarihsel Süreçte Askeri Eczacılık” başlıklı sunumunun 

ardından düzenlenen “İlaç Sanayi ve Eczacı” konulu panelde Prof. Dr. Osman Özdemir, 

Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve Dr. Eczacı Buket Aksu yer aldı.  

Prof. Özdemir ve Prof. Gümüşel dünyada ilaç pazarının gelişmesine paralel Türkiye ilaç 

pazarında da gelişmelerin yaşandığından ve sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak 

devlet politikasıyla değişen sağlık harcamalarından bahsettiler. Sağlık harcamalarının 

yaklaşık %25’ni oluşturan ilacın ruhsatlandırmasında ve geri ödemesinde Türkiye’de son 

10 yıldaki gelişmeleri, sorunlar ve çözüm önerilerini dinleyicilerle paylaştılar. Dr. Ecz. 

Buket Aksu ise 21. yy eczacısının mesleki donanımın yanı sıra kişisel gelişimine de önem 

veren, mesleğinde fark yaratan bir birey olması gerektiğini söyledi. Eczacılığın 

geleceğinin tartışıldığı konuşmalarda Rebul Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürü Mehmet 

Müderrisoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni gezdiğini ve gördüğü “uzay 

üssü” şeklindeki laboratuvarlarda tekrar öğrenci olma isteği duyduğunu belirtti. Prof. Dr. 

Rümeysa Demirdamar ise eczacılık eğitiminin büyük önem taşıdığını, laboratuvarı 
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olmayan eczacılık fakülteleri olduğunu, eğitimin uygulamaya yönelik olarak olarak 

yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. 

Konuşmaların ardından panel gerçekleştirildi, “Çocuk Gözü ile Eczacı” yarışmasının 

ödülleri minik öğrencilere Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar tarafından verildi.  

 

Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin (Halime Ceren 

Ateş, Hale Köme, Gökçen İlktaç, Mustafa Emrah Vicir, Mervenur Erden) TEB kısa film 

yarışması için hazırladıkları film beğeniyle izlendi.  

 

"Geleneksel Eczacılık Balosu" ise Lefkoşa Golden Tulip Hotel havuz başında 

gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniveristesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa 

Demirdamar ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Dudu Özkum’un en ince ayrıntısına kadar 

düşünülmüş organizasyonu, masa düzeni, zengin menü ve güzel müzikler eşliğinde 

katılanlar çok keyifli vakit geçirdi.  

 

 

 
Soldan sağa oturanlar: Prof. Dr. Şahan Saygı, Prof. Dr. Osman Özdemir, Prof. 

Dr. Rümeysa Demirdamar; Ayaktakiler: Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu, Prof. Dr. 

Bülent Gümüşel, Doç. Dr. Bilgen Başgut 
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 Bilimsel Toplantılar Yer Tarih Web Adresi 

1 10th Summer School of Neurosci-
ence: "Neuroinflammation in CNS 
disorders: Priming a target for new 
therapies"  

Catanya, 

İtalya 

7–13 Temmuz 
2012 

http://www.ephar.org/
home.html 

2 Regulation of adult neurogenesis: 

from epigenetics to behavior 

Barselona, 

İspanya 

12-13 Temmuz 
2012 

http://
www.epigenie.com/
Conferences/Regulation-
of-adult-neurogenesis--
from-epigenetics.html 

3 European Neuroscience Societies 
(Fens)  Forum 

Barselona, 
İspanya 

14-18 Temmuz 
2012 

http://
fens2012.neurosciences.a
sso.fr/ 

4 6th European Congress of Pharma-
cology 

Granada, 
İspanya 

17-20 Temmuz 
2012 

http://
www.ephar2012.org/ 

5 16th International pharmaceutical 
technology symposium 

Antalya 09-13 Eylül 
2012  

http://www.ipts-
hacettepe.org/ 

6 2. Üniversitelerarası Öngörüsel ve 
Bireye Özgü Tedavinin Günümüz 
Modern Tıp ve Eczacılık Pratiğinde 
Uygulamaları Sertifika Programı  

Eskişehir 13 -16 Eylül 
2012 

www.tfd.org.tr 

7 25th ECNP Congress  Viyana, 
Avusturya 

13-17 Ekim 
2012 

http://www.ecnp-
congress.eu/ 

8 Neuroscience 2012, SfN's 42nd an-
nual meeting  

New Orle-
ans, Ameri-
ka  

13-17 Ekim 
2012 

http://www.sfn.org/
am2012/index.aspx?
pagena-
me=abstracts_main 

9 50th Anniversary Meeting of the 
Hungarian Society for Experimental 
and Clinical Pharmacology 
"Neurodegeneration: from the rese-
arch laboratory to the bed-side" 

Budapeşte, 
Macaristan 

19-21 Eylül 
2012 

http://www.mapharm.hu/ 

10 18th Scientific Symposium of the 
Austrian Pharmacological Society 
"The potential of optogenetics in 
pharmacology" 

Graz, Avus-
turya 

20-21 Eylül 
2012 

http://www.aphar.at/
aphar2012.html 
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Bilimsel Toplantılar Yer Tarih Web Adresi 

11 4th Conference of the Mediterranean 
Neuroscience Society  

Ýstanbul 30 Eylül - 3 Ekim 
2012 

http://www.mnsociety.com/ 

12 First Asian and African Stereology Cong-
ress (AASC)  

Samsun 06-08 Kasım 
2012 

http://www.aasc2012.org/ 

13 1.Sağlık Ekonomisi Kongresi  Ankara 23-25 Kasım 
2012 

http://www.sepd.org.tr/ 

14 114th  Annual Meeting of American 
Society for Clinical Pharmacology and 
Therapeutics  

Indianapolis, 
Amerika 

6-9 Mart, 2013 http://
www.ascpt.org/2013Annual
Meeting/tabid/12428/
Default.aspx 

15 EFIC 8th International Pain in Europe 
Congress  

Floransa, 
İtalya 

9-12 Kasım 2013 http://www1.kenes.com/
efic/ 

16 Neuroscience 2012, SfN's 43nd annual 
meeting 

San Diego, 
California 

9-13 Kasım 2013 http://www.sfn.org/
index.aspx?
pagena-
me=annualMeeting_futurean
dpast 

17 115th Annual Meeting  of American 
Society for Clinical Pharmacology and 
Therapeutics   

Atlanta, 
Amerika 

19-22 Mart, 2014 http://www.ascpt.org/
Meetings/
FutureAnnualMeetings/
tabid/12999/Default.aspx 
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Bu sayfada duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktivite veya 

çalışmayan bir link varsa lütfen yayın komisyonuna bildirin (bulten@tfd.org.tr). 

Web adreslerine üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

 

Proje Tipi Başvuru son günü Web Adresi 

Tübitak 1001 7 Eylül 2012 http://www.tubitak.gov.tr/sid/367/
index.htm 

Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştır-
macı Kariyer Geliştirme Programı  

7 Eylül 2012 http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/
index.htm 

SAN-TEZ Projeleri 15 Ağustos 2012 http://e-imza.sanayi.gov.tr/webedit/
gozlem.aspx?sayfaNo=3090 

Tübitak 1002 
Hızlı Destek Programı 

Başvurularda zaman 
kısıtlaması yoktur 

http://www.tubitak.gov.tr/sid/368/
pid/364/cid/20988/index.htm 

Tübitak 1301 
Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Ağla-

rı Ve Platformları Kurma Girişimi 
Projeleri (İŞBAB) 

Başvurularda zaman 
kısıtlaması yoktur. 

http://www.tubitak.gov.tr/ 

 
E-RARE (ERA-Net for Research 

Programs on Rare Diseases) Projesi 

Başvurular önce Tübi-
tak SBAG tarafından 
değerlendirilicektir 

http://www.tubitak.gov.tr/sid/611/
pid/364/index.htm 

 
Union for International Cancer 

Control 

Kasım 2012 http://www.uicc.org/fellowships/beginning-
investigators 

JSPS Postdoctoral Fellowship Prog-
ram for Foreign Researchers 

(Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 

3-7 Eylül 2012 
2-10 Mayıs 2013 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/
data/point_app_2013.pdf 
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Yeni Üyelerimiz 

 
Veteriner Hekim Hüseyin GÜNGÖR 

Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AbD 
 

 
Uzman Eczacı Beyzagül POLAT 

Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD 
 

 
Uzman Doktor Safiye Nihal DEMİRKÖPRÜLÜ 

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

 

Doçentlik Kutlama 

Doçentlik sınavında başarılı olan üyelerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.  

Dr. Mine Kadıoğlu Duman, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab D 

Dr. Coşkun Sılan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab D 

Dr. Hakan Kayır, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Farmakoloji Ab D 

Dr. Bülent Saraç, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab D 

Dr. Murat Olukman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab D 

Dr. Hilmi Burak Kandilci, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ab D 

Dr. Süleyman Sırrı Bilge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab D 
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Bu sayfada yer almasını istediğiniz iş ilanlarını Dr. Banu Cahide Tel’e 

(banutel@hacettepe.edu.tr) bildiriniz.  

Güncel iş ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Tübingen Üniversitesi (Almanya), AB Çerçeve Programı tarafından desteklenen 

projeleri için “Kalıtsal körlük türleri ve fotoreseptör dejenerasyonu için yeni ilaç ve 

ilaç taşıma sistemleri geliştirilmesi” konusunda post-doc ve doktora öğrencisi 

aramaktadırlar. Bu konuda çalışmak için nörobilimler, nörodejeneratif hastalıklar 

ve/veya retinal hücre biyolojisi konularında altyapıya sahip, yüksek motivasyonlu 

kişiler aranmaktadır.  Hayvan deneyleri ve histolojik teknikler hakkında tecrübeli 

olmak ve mükemmel deredece İngilizce bilmek ön şartlar arasındadır. İlgilenenlerin 

yazacakları 1 sayfalık ön motivasyon mektubu ile 1 sayfalık CVsi ve yayın listesini 

email ile Dr. François Paquet-Durand’a Institute for Ophthalmic Research, 

University of Tübingen, ( francois.paquet-durand@klinikum.uni-tuebingen.de ) 

göndermeleri gerekmektedir. 

Son başvuru: 15 Ağustos 2012 

Polonya Bilimler Akademisi Araştırma Enstitüsü (Varşova),yüksek motivasyonlu, 

kariyerinde başarılı ve doktora derecesini son 5 yıl içinde almış araştırıcılar 

aramaktadır. Nencki Enstitüsü moleküler ve hücresel nörobiyoloji, biyokimya, 

protein kimyası, hücre biyolojisi ve nörofizyoloji alanlarında aktif bir araştırma 

merkezidir. Araştırma ya da ilgi alanları yukarıda belirtilen konular olan ya da 

biyoinformatik veya nöroinformatik gibi yeni konularda bilgili olan araştırıcılar 

aranmaktadır. İki yıllık olan çalışma süresini iki yıl daha uzatmak mümkündür. 

Başvuracakların CV ve yayın listesi, seçtiği 3 araştırma yayınının reprintleri, kısa bir 

araştırma planı önergesi ile bölüm başkanı ya da amirinden alınacak bir referans 

mektubu ve önceki danışmanlarından 2 adet tavsiye mektubu getirmeleri 

istenmektedir. Daha detaylı bilgi Bn. Urszula Dziewulska’dan 

(u.dziewulska@nencki.gov.pl)  temin edilebilir. Belgelerin, 3 Pasteur St., 02-093 

Warsaw, Polonya  adresine posta yolu ile  ya da  email ile 

u.dziewulska@nencki.gov.pl  ile konu başlığında "POSTDOC 2012” yazılarak 

gönderilmeleri gerekmektedir. 

Son başvuru: 30 Eylül 2012. 

Padova Üniversitesi( Padova, İtalya) “Davranış genetiği ve nöropsikofarmakoloji” 

konusunda post-doktoral olarak çalışmak için araştırmacı aramaktadır.  

Araştırmanın amacı şizofreni nöropatolojisini araştırmak ve şizofreni oluşumuna yol 

açabilen genetik bozuklukları incelemektir. Adayların nörobilimler, farmakoloji, 

genetik ya da moleküler biyoloji alanında doktora derecesine sahip olması 

gerekmektedir. Rodentlerde davranış deneyleri yapmış olmak tercih sebebidir. 

İlgilenenlerin yazacakları ön mektup ile CV ve yayın listesini en az 2 referans 

mektubu ile beraber Dr Francesco Papaleo ‘ya francesco.papaleo@iit.it  

göndermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için Dr Francesco Papaleo ‘ya  

başvurabilirsiniz (web sayfası: http://www.iit.it/en/nbt-people/neuroscience-and-

brain-technologies-behavioral-neuroscience/team-leader/francesco-papaleo.html)

Son başvuru: 31 Aralık 2012. 
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