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Değerli Meslektaşlarım, 

Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteninin Kasım-Aralık 2012 sayısında sizlerle 

birlikteyiz. Bu şekilde 2012 yılındaki altıncı sayımızı da çıkartmış oluyoruz. Elektronik 

bültenimizi daha iyi hedeflere ulaştırabilmek için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. 

Bu dönemde gerek internet sitemizde, gerekse de sizlere yazdığımız e-postalarla, 

R. Kazım Türker 2012 yılı Genç Farmakolog Teşvik Ödülü duyurusunu yapmıştık. Bu 

ödülün amacı bilindiği gibi ülkemizde bağımsız, yüksek motivasyonlu bilim insanı 

yetişmesine katkı yapmak ve bilim ile sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla 

verilmektedir. Başvurular 1 Şubat 2013 tarihine kadar kabul edilecektir. Detaylar  http://

www.tfd.org.tr/Haberler.aspx?hid=135 adresinde bulunmaktadır. 

Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme 

Seminerleri Programları'nın yirmiikincisi 4-6 Mart 2013 tarihlerinde, 1985 yılında 

kaybettiğimiz Ecz. Nezih Ulagay anısına düzenlenecektir. Toplantımız Uludağ, Bursa’da 

bulunan Karinna Hotel’de yapılacaktır. Toplantı için Ankara ve İstanbul’dan 4 Mart 2013 

günü kara yoluyla ulaşım sağlanacaktır. Aidat borcu bulunmayan araştırma görevlisi 

üyelerimiz TFD’nin düzenleyeceği kara ulaşımı ve toplantı kayıt ücretlerini 

ödemeyeceklerdir. Başvuru formunda belirtilen fiyatları 18 Aralık 2012 tarihinden önce 

başvurulması durumunda vade farksız üç taksitte ödeme seçeneği bulunmaktadır. 

Detaylara http://www.tfd.org.tr/Default.aspx?sid=83&div=div28&lnk=lnk83 adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

Yönetim kurulumuz, 4-7 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya’da Rixos Lares Oteli'nde 

yapılacak olan Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi için 

çalışmalarını sürdürmektedir, kongremizin ilk duyurusu sizlere gönderilme 

aşamasındadır. Gelecek yıl mayıs ayında düzenlemeyi planladığımız eğitim toplantısı ve 

haziran ayında düzenlemeyi planladığımız V. Prof. Dr. Oğuz Güç yaz okulu 

çalışmalarımızdaki detayları da yakında sizlere bildireceğiz. 

 

Saygılarımla ve Ocak-Şubat 2013 sayısında görüşmek dileğimle. 

 

Prof. Dr. Öner Süzer 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

Uzm. Dr. Kubilay ORANSAY 

T.C. Sağlık Bakanlığı 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

 

Tarihçe: 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 1936 yılına kadar Hıfzısıhha Dairesi, bu tarihten 

itibaren Genel Müdürlük haline getirildiği 1946 yılına kadar ise, Hıfzıssıhha İşleri Umum 

Müdürlüğü’ne bağlı Eczacılık ve Müstahzarlar Şube Müdürlüğü adıyla görev yürütmüştür. 

11 Şubat 1946 tarih ve 4862 Sayılı Kanunla Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel 

Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş, 28 Şubat 1982 tarih ve 17619 sayılı mükerrer Resmi 

Gazete’de yayımlanan 27 Şubat 1982 tarih ve 8/4334 sayılı “Bakanlıkların Yeniden 

Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile de “İlaç 

ve Eczacılık Genel Müdürlüğü” adını almıştır. Son olarak; T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı, 

özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 663 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile 19 Mart 2012 tarihinde kurulmuştur. 

 

Yasa Gerekçesi / Amaç: 

Kurumun kuruluşundaki asıl amacının; sağlığa odaklı, bilimselliği esas alan, ilaç, tıbbi 

cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici ve yönlendirici politikalar 

üreterek  insan sağlığına hizmet eden uluslararası alanda öncü ve referans bir kurum 

olmak olduğu söylenebilir. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı politika ve hedeflerine uygun olarak 

ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası 

kontrole tabi maddeler, tıbbî cihazlar, vücut dışı tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel 

tıbbî ürünler, kozmetik ürünler, homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar 

hakkında düzenleme yapmakla görevlendirilmiştir. 

Görevleri: 

Kurumun görevleri şu şekilde özetlenebilir: 

a) Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, 

ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve 

kullanımları ile ilgili kural ve standartları belirlemek, bu faaliyetleri yürütecek kamu 

ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, 

denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, laboratuvar analizlerini yapmak 

veya yaptırmak. 

b) Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu 

beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları 

denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini 

yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü 

reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz 

edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarını 

belirlemek ve uygulamasını denetlemek. 

Sayfa 2 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 116, Kasım-Aralık 2012 



c) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla ilgili 

düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek. 

d) Türk Farmakopesini hazırlamak. 

e) Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için 

gerekli tedbirleri almak. 

f) Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin 

vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak. 

g) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak 

veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. 

h) Kurum personelinin uluslararası karşılıklı tanınma ve akreditasyonunu sağlamak. 

i) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini 

yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler 

için güvenlilik Bildirim yöntemlerini belirlemek, gerekli bildirimleri yapmak, 

laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak. 

j) İlaç fiyatlarının belirlenmesi için farmakoekonomik değerlendirme ve çalışmalar 

yapmak. 

k) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünleri üretenler, satanlar ve faydalananlar 

arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usûlleri belirlemek. 

l) Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini 

yaygınlaştırmak, politika üretilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için 

Bakanlığa teklifte bulunmak. 

m) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, kamu kurumları ve 

üniversiteler ile özel kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek 

çalışmalar yürütmek. 

n) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini 

yürütmek. 

o) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, 

arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek. 

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulmasına ilişkin 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin yürürlüğe girmiş olması değerlendirildiğinde, başta tıbbi cihaz ve kozmetik 

alanında olmak üzere yeni mevzuatların hazırlanması veya var olan mevcut mevzuatların 

güncellenmesini gerektiren otuza yakın yönetmelik, tebliğ veya kılavuz çalışmasının 

düzenlenmesi ile ilgili teknik işlemler bu konuda ilgili Kurum birimlerinde halen devam 

etmektedir.  

Yapılan önemli değişikliklerden birisi de sözleşmeli personel istihdamının gerçekleştirilmiş 

olması. Çok geniş bir sektörü detaylarıyla kontrol altında tutabilmek elbette ki nitelikli 

çalışma gücü gerektiren bir olgu. Ekonomik nedenlerle yeterli sayıda çalışan istihdam 

edilememesi hem rutin işleyişin önünde büyük bir engel teşkil edebilen hem de hasta 

odaklı işlerin sürdürülmesinde kimi zaman hasta ve yakınlarının mağduriyetlerine sebep 

olabilen bir süreç olarak karşımıza çıkmıştı. İdari ve ekonomik özerkliğe kavuşan 

kurumda, hizmetlerin uzmanlaşmış personel eliyle yürütülebilmesi için sağlık uzmanı, 

özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli işler ve projeler için aynı zamanda sözleşmeli 

personel de çalıştırılabilecek olmasının işleyişi önemli ölçüde rahatlatacağını 

söyleyebiliriz. 
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Devir Alınan Birimler: 

Kuruma, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün devri dışında Refik Saydam Hıfzıssıhha 

Merkezi Başkanlığının İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü, Biyolojik Ürünler Kontrol 

ve Araştırma Müdürlüğü, Kan Ürünleri Üretim ve Araştırma Müdürlüğü ve Gölbaşı Tıbbi 

Cihaz ve Deney Hayvanları Laboratuvarları ile Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

tarafından yürütülen GMP Denetimleri de devredilmiştir. 

Kurumun teşkilat yapısında başkana bağlı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hukuk 

Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile 5 Başkan Yardımcılığı ve başkan 

yardımcılıklarına bağlı 13 Daire Başkanlıkları bulunmaktadır. 

 

 

Kurumun Devraldığı Birimler; 

a. Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 

b. Farmakoekonomi Dairesi Başkanlığı 

c. Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı 

d. Klinik Araştırmalar ve İlaç Güvenliği Dairesi Başkanlığı 

e. Bilgi İşlem ve Standartlar Dairesi Başkanlığı 

f. İdari İşler Dairesi Başkanlığı 

g. Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanlığı 

h. Biyolojik Ürünler, Enteral Beslenme ve Tıbbi Mamalar Daire Başkanlığı 

i. Uyuşturucu, Psikotrop Maddeler ve İktisadi Etütler Daire Başkanlığı 

j. Mevzuat, Fiyat ve Etüd Dairesi Başkanlığı 

k. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı 

l. S.B. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

m. S.B. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Yaz Okulu (MoBiLYO)’nun Ardından 

Arş. Gör. Dr. Çiğdem SELLİ KARAKAYA 

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 

cigdem.selli@ege.edu.tr 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programınca desteklenen, MEB İzmir İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığı ile 

EÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen 

MoBiLYO projesi tamamlandı. (www.mobilyo.ege.edu.tr). Projemiz 3-23 Eylül 2012 

tarihleri arasında ikişer günlük beş dönemde ve her dönemde 16 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirildi. Projede Prof. Dr. Metiner Tosun, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali Ege ve Doç. 

Dr. Nilay Bümen uzman personel; Öğr. Gör. Erdem Erem ve Korno Sanatçısı Zafer 

Yümlüeğitmen; Arş.Gör. Gökçe Yıldırım, Arş.Gör. Esra Çakar, Ecz. Ayşegül Kaymak, Ecz. 

Deniz Öğüt, Biyolog Bilge Karaçiçek ve fakültemiz ikinci sınıf öğrencisi Türkan Güngör ise 

rehber olarak görev aldı. 

4 Eylül 2012 Salı günü üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, MEB İzmir İl 

Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, fakültemiz dekanı Prof. Dr. Varol Pabuçcuoğlu, 

fakültemiz Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Üstünes, anabilim dalımız 

öğretim üye ve yardımcıları, proje ekibi ve rehberlerin katılımı ile açılış töreni yapılmıştır. 

Yaşam bilimleri ve uygulamaları konusunda farkındalığa sahip, geleceğin bilim 

insanlarının yetişmesini desteklemeyi amaçladığımız projemize, İzmir il ve ilçelerinde 

MEB’ye bağlı devlet okullarında 8. sınıfta (7. sınıfı tamamlayan) eğitim gören toplam 80 

öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin 1 tanesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Buca 

 

  

Fotoğraf 1. Prof.Dr. Levent Üstünes, Vefa Bardakçı 

ve Prof.Dr. Candeğer Yılmaz öğrencilerle birlikte 

MoBiLYO projesinin açılış töreninde. 

Fotoğraf 2. MoBiLYO projesi yürütücüsü Arş.Gör. Dr. 

Çiğdem Selli, Prof.Dr. Levent Üstünes, Prof.Dr. 

Candeğer Yılmaz ve Vefa Bardakçı’ya projenin 

tanıtımını yaparken.  
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Sevgi Evi’nden, 22 tanesi ise Bergama 80.Yıl ve Ödemiş 3 Eylül Yatılı İlköğretim Bölge 

Okullarında (YİBO) eğitim gören öğrencilerdi. 

İki gün süren etkinliklerde öğrenciler rehberler gözetiminde EÜ Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarında (www.fabal.ege.edu.tr) DNA izolasyonu, 

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve agaroz jel elektroforezi gibi temel moleküler 

biyoloji deney tekniklerini uyguladılar. Laboratuvar etkinlikleri öncesinde öğrencilere 

laboratuvarda güvenli çalışma ilkeleri hakkında bilgi ve güvenli çalışabilmeleri için gerekli 

malzemeler (önlük, eldiven ve gözlük) verildi ve tüm deneysel çalışmaları rehberler 

gözetiminde gerçekleştirmeleri sağlandı.Ayrıca öğrencilere deneylerin uygulama 

yönergelerini, cihaz ve diğer malzemelere ilişkin bilgileri içeren proje kitapçığı dağıtıldı. 

Proje kitapçığının yanı sıra öğrencilere TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarından “Tuhaf Bu 

DNA’lılar” (BillyAronson, 2002) kitabı verildi. Etkinlikler süresince öğrenciler 4’er kişiden 

oluşan 4 gruba ayrıldı ve gruplara DNA’nın yapısını oluşturan bazların (Adenin, Timin, 

Guanin, Sitozin) isimleri verildi.  

Projenin ilk gününde hep birlikte yapılan kahvaltının ardından Öğr. Gör. Erdem Erem 

eğitmenliğinde yaratıcı drama yöntemi kullanılarak tanışma oyunları oynandı. “Bilim ve 

bilimsel araştırma nedir?” isimli etkinlikte Öğr. Gör. Erdem Erem eğitmenliğinde 

öğrencilerin doğaçlama ile çeşitli rollere girmesi sağlanarak bilimsel bilgiyi nasıl ayırt 

edebilecekleri anlatıldı. Ardından Prof. Dr. Metiner Tosun, evrendeki yapıların göreceli 

büyüklükleri ve bilim tarihindeki başarılı bilim insanları hakkında bilgiler içeren “Evren ve 

Biz” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

 

  

Fotoğraf 3. Öğr.Gör. Erdem Erem, lisans öğrencileri 

Gamze Bay ve Gonca Tavas, öğrencilerle birlikte 

yaratıcı drama etkinliğinde. 

Fotoğraf 4. Öğrenciler Prof.Dr. Metiner Tosun’un 

bilim ve bilimsel çalışmaya ilişkin sunumunu izlerken.  
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Birinci gün öğleden sonra öğrencilere “Hücre ve DNA’nın yapısı” konularında teorik 

bilgiler aktarıldı ve üç boyutlu DNA modeli oluşturmaları sağlanarak teorik bilgiler 

desteklendi. Daha sonra oluşturdukları DNA çift sarmalının çizimini yapmaları ve baz 

dizilişini yazmaları sağlandı. “Kendi DNA’mızı taşıyan kolye yapalım” başlıklı etkinlikte ise 

öğrenciler, ağız içi epitel hücrelerinden kendi DNA’larını izole ederek DNA kolyesi 

oluşturdular. Deneyin bekleme aşamalarında deneysel sürece ilişkin soru-cevap yöntemi 

ile her aşamanın hangi amaçla gerçekleştirildiği ve günlük yaşamdaki karşılıkları 

anlatıldı. Korno Sanatçısı Zafer Yümlü tarafından gerçekleştirilen “Müziğin DNA’sı” başlıklı 

günün son etkinliğinde ise öğrencilere müziğin “DNA’sını” oluşturan sesler ve notalar 

tanıtıldı. Birinci günün sonunda çevre ilçelerden gelen öğrenciler, üniversitemizin lisans 

öğrencilerine hizmet veren yurt binalarının bulunduğu EÜ Öğrenci Köyü’nde konakladılar.  

Projenin ikinci gününde kahvaltı sonrası gerçekleştirilen “Olay yerini inceleyelim” başlıklı 

etkinlik için 4 farklı olay yeri senaryosu kurgulandı. Bu etkinlikte öğrenciler öncelikle, 

yaratıcı drama yöntemiyle uzman rolüne girerek olay yerinden DNA içerebilecek biyolojik 

materyalleri topladılar. Ardından genotipleme için kullanacakları deneysel yöntemlere 

ilişkin kısa bir bilgi verildi. Öğrenciler daha sonra laboratuvarda kendilerine verilen DNA 

örnekleri (bir olay yeri ve dört şüpheli DNA’sı) ile genotipleme çalışması yaparak hangi 

şüphelinin olay yerinde bulunduğunu belirlediler. Bu amaçla PCR cihazı (Thermo, Techne 

TC-plus) kullanılarak DNA örnekleri çoğaltıldı. PCR ürünleri agaroz jel elektroforezi ile 

ayrıştırıldıktan sonra FastBlast DNA boyası ile boyandı. Boyama sonrasında DNA 

fragmanlarına ait bantlar dijital olarak görüntülendi (VilberLourmat, Fusion FX7) ve 

DNA’sı olay yerindeki DNA ile eşleşen şüpheli belirlendi. 

 

  

Fotoğraf 5. Proje rehberlerinden Ecz. Ayşegül 

Kaymak öğrencilerinbaz çiftlerini oluşturmasına 

yardım ederken. 

Fotoğraf 6. Proje rehberlerinden Türkan Güngör öğ-

rencilere DNA çift sarmalının nasıl oluştuğunu anlatır-

ken.  
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Fotoğraf 7. Proje rehberlerinden Ecz. Deniz Öğüt 

öğrencilerlebirlikte DNA izolasyonu yaparken.  

Fotoğraf 8. Proje rehberlerinden Arş.Gör. Gökçe 

Yıldırım öğrencilerinkendi DNA’larını alkol ile 

çöktürmelerine yardım ederken.  

 

 

 

 

 

  

Fotoğraf 9. Öğrenciler,içinde kendi DNA’ları Fotoğraf 10. Öğrenciler kendi DNA’larını içeren DNA 

Sayfa 9 

MOBİLYO’NUN ARDINDAN 

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 116, Kasım-Aralık 2012 



P r

 

Etkinlik süresince deneylerin bekleme sürelerinde öğrencilere deneysel süreçler hakkında 

bilgi verildi. Ayrıca öğrenciler mikroskop kullanarak çeşitli hücresel yapıları incelediler ve 

çizimler yaptılar. “Olay yerini inceleyelim” başlıklı etkinliğin son bölümünde her gruptan 

seçilen bir temsilci öğrenci, genotipleme için hangi deneysel süreçleri gerçekleştirdiklerini 

ve sonuçta hangi şüphelinin olay yerinde bulunduğunu belirlediklerini anlattı.  

Bu etkinlikte belirlenen DNA bölgesi (TH01) adli tıp laboratuvarlarında da kullanılan “kısa 

ardışık tekrar” (STR, short tandem repeats) belirteçlerinden biridir. TH01 bölgesi 

insanlarda 11. kromozomda bulunur ve TCAT tekrarları içerir. TH01 bölgesindeki tekrar 

sayıları bireylere anne ve babadan aktarılır ve bireyler arasında farklılık gösterir.  

  

Fotoğraf 11. Öğrenciler rehberleri eşliğindeyaratıcı 

drama ile canlandırılan olay yerinden örnek toplarken.  

Fotoğraf 12. Öğrenciler mikropipet ile çalışırken.  

  

Fotoğraf 13. Öğrenciler, örnek tüplerini PCR cihazına 

yerleştirirken. 

Fotoğraf 14. Öğrenciler agaroz jelin hazırlanışını 

izlerken. 
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Projenin ikinci günündeki “Öğretmen sizsiniz” başlıklı bir diğer etkinlikte öğrencilere 

fakültemiz bilgisayar laboratuvarında Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali Ege tarafından sunu 

hazırlama ve sunma teknikleri anlatıldı. Bu etkinliğin ikinci bölümünde öğrenciler 

rehberlerinin yardımıyla projede öğrendiklerini özetleyen 5 dakikalık bir sözel sunu 

hazırladılar ve sunum yaptılar. Öğrencilerin sunumları rehberleri tarafından “sunum 

değerlendirme formları” kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirmede öğrencilerin içerik, 

anlatım, materyal kullanımı, iletişim ve zamanı kullanma becerileri grup rehberleri 

tarafından puanlandı.  

  

Fotoğraf 15. Proje rehberi Bilge Karaçiçek Fotoğraf 16.Öğrenciler mikroskopta incelediği 

  

Fotoğraf 17. Öğrenciler elektroforez sonrası jelde Fotoğraf 18. Öğrenciler deney sonuçlarını açıklarken.  
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Projenin son etkinliğinde öğrencilerin “öz değerlendirme formlarını” doldurmaları 

sağlanarak hem değerlendirme sürecine aktif olarak katılımları hem de bireysel 

yeterliliklerini fark edebilmeleri sağlandı. Bu değerlendirme aynı zamanda, proje 

personelinin ve projenin başarısının belirlenmesini sağladı.  

Proje süresince öğrencilerin bilgi düzeylerindeki değişim, uzaktan oylama sistemi 

(MimioVote Değerlendirme Sistemi) kullanılarak yapılan ön ve son testlerle belirlendi. 

Oylama sisteminin kumandaları bireysel olarak kayıtlanarak dağıtıldı. Böylece ön ve son 

test sonuçları karşılaştırılarak hem sınıfın ortalama başarısındaki hem de öğrencilerin 

bireysel başarılarındaki değişim belirlendi. Oylama sisteminde öğrencinin yanıtının gizli 

kalması, çekinmeden yanıt vermesini sağlamakta, sorunun doğru yanıtını hemen 

öğrenmesi ise testin eğiticiliği ve edinilen bilginin kalıcılığını artırmaktadır. Oylama 

sisteminin kullanımı ile öğrencilerin ders içi etkileşimleri ve bireysel katılımları artmıştır. 

Test sonuçlarına göre en başarılı üç öğrenci belirlenerek sınıf ile paylaşıldı. Tüm 

öğrencilere katılım belgelerinin dağıtılmasının ardından hep birlikte akşam yemeği yenildi 

ve pasta kesildi.  

MoBiLYO projesini TÜBİTAK desteği ile gelecek yıl yeniden gerçekleştirmeyi istiyoruz. 

Ayrıca ilerleyen dönemlerde, İzmir dışındaki illerde bulunan yükseköğretim ve ilköğretim 

kurumları ile ortaklıklar kurarak projeyi farklı hedef kitlelere de ulaştırmayı amaçlıyoruz.  

  

Fotoğraf 19. Öğrenciler bilgisayar laboratuvarında 

Öğr.Gör.Dr. Mehmet Ali Ege’nin sunumunu 

dinlerken.  

Fotoğraf 20.Öğrenciler projede öğrendiklerini 

özetleyen sunum yaparken.  
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Fotoğraf 21. Öğrenciler öğle yemeği sonrasında 

fakültemiz ara bahçesinde.  

Fotoğraf 22. Prof.Dr. Metiner Tosun ve Arş.Gör. Dr. 

Çiğdem Selli projeye katılan bir grup öğrenciyle 

birlikte.  
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Giriş  

Septik şok patofizyolojisinde çeşitli yangı gelişmesinde rolü olan enzimlerin, genlerin 

ekspresyonunda transkripsiyonel düzeyde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Escherichia 

coli (E. coli) gibi gram-negatif bakterilerin hücre duvarının bir bileşeni olan ve endotoksin 

(ET) olarak da adlandırılan (1) lipopolisakkarit (LPS)'ye maruziyet sonucunda konakta 

çeşitli yangıya neden olan (proenflamatuvar) sitokinler, mitojen ile etkinleştirilen protein 

kinaz (MAPK)'ların bulunduğu çeşitli sinyal ileti yollarının uyarılmasının ardından, nükleer 

faktör- B (NF- B) gibi çeşitli transkripsiyon faktörlerinin etkinleşmesine ve sonuçta 

indüklenebilir nitrik oksit (NO) sentaz (iNOS), siklooksijenaz (COX), sitozolik fosfolipaz 

A2 (sitozolik FLA2) ve 5-lipoksijenaz (5-LO) gibi enzimlerin oluşumunda artışa ve böylece 

vazodilatör mediyatörler olan NO ile prostasiklin (PGI2) ve PGE2 gibi prostaglandinlerin 

aşırı miktarlarda oluşumuna neden olmaktadır. Oluşumu artan bu vazodilatör 

metabolitler kardiyovasküler sistemin baskılanmasına neden olmaktadır (2, 3, 4, 5-10). 

Endotoksemik hayvan (11-15) ve insanlarda (16-19) p38 MAPK inhibitörlerinin 

hipotansiyon ve vasküler hiporeaktivitenin de eşlik ettiği sepsis ve septik şok gibi yangı 

ile belirgin hastalıkların tedavisinde yararlı olabileceğinin bildirildiği pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Öte yandan, bu hastalıkların patojenezinde önemli rol oynadığı bilinen 

NO ile ilişkili olayları tetikleyen MEK1/ERK1/2 yolunun önemini  araştıran herhangi bir 

çalışma bulunmamaktadır.  

 

NO'nun derişimine ve hücre türüne göre değişen biçimde proapopitotik ve antiapopitotik 

etkilerinin olduğu bilinmektedir (20-23). Günümüzde, NO'nun proapopitotik ve 

antiapopitotik etkilerinin moleküler mekanizmalarının aydınlatılması ve patofizyolojik 

öneminin belirlenmesi ile, apopitozda değişiklik olduğu bilinen sepsis ve septik şok, 

ateroskleroz, irradyasyon ile oluşan doku zedelenmesi ve hipoksi ile oluşan sinirsel hücre 

ölümü gibi durumlar için yeni terapötik yaklaşımlar yapılabileceğine inanılmaktadır (6, 

20, 21, 23, 24). 
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Bu bilgilerin ışığında, bu çalışmada MEK1/ERK1/2/iNOS/çGS/PKG yolundaki enzimlerin 

etkinliğindeki veya ekspresyonundaki olası artmanın ET ile indüklenen hipotansiyon ve 

vasküler hiporeaktiviteye katkısının olup olmadığı ve gelişebilecek kaspaz-3 ile ilişkili 

apopitotik/antiapopitotik olaylarda NO/siklik guanozin monofosfat yolunun katkısı 

araştırılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem 

In vivo çalışmalarda kontrol grubu olarak serum fizyolojik ve endotoksik şok grubu 

olarak LPS (10 mg/kg, i.p.), deney grubu olarak da tek başına veya LPS ile birlikte seçici 

iNOS inhibitörü 1,3-PBIT (10 mg/kg, i.p.) ile mitojen ile etkinleştirilen protein kinaz 1 

(MEK1) tarafından ERK1/2 fosforilasyonun seçici inhibitörü U0126 (5 mg/kg, i.p.),  

uygulanan sıçanlar kullanılmıştır. Serum fizyolojik veya LPS enjeksiyonundan önce ve 

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü saatlerde ortalama arter basıncı (OAB) ve kalp hızı 

(KH) kayıtları alınmıştır. Deneyler sonunda sıçanlar öldürülerek kan ve torasik aortları 

alınmıştır. Alınan kandan hazırlanan serum örneklerinde nitrit ve nitrat düzeyleri 

ölçülmüştür. Vasküler kontraktilite çalışmalarında endotel tabakası sağlam ve 

uzaklaştırılmış torasik aort kapalı halka preparatları kullanılmıştır. Ortamda seçici çGS 

inhibitörü ODQ (3 mM) ya da seçici PKG inhibitörü KT5823 (1 mM) yokluğunda ve 

varlığında noradrenalin ile kümülatif derişim-yanıt eğrileri (0.001-100 mM) çıkarılmıştır. 

Doku homojenatlarından hazırlanan süpernatantlarda MEK1, ERK1/2, iNOS, çGS ve PKG 

protein ekspresyonu ve etkinliği özgül antikorlar veya kitler kullanılarak immünoblotlama 

ve enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemleri ile ölçülmüştür. İstatistiksel 

karşılaştırmalar için tek-yönlü ANOVA ve ardından Student-Newman-Keuls çoklu 

karşılaştırmalar testi veya Kruskal-Wallis testi ve ardından Dunns çoklu karşılaştırmalar 

testi ile Student's t testi veya Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. İstatiksel olarak 

0.05'ten küçük P değerleri anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Bulgular 

ET'nin neden olduğu ortalama arteriyel kan basıncındaki azalma ve KH'deki artış seçici 

iNOS inhibitörü 1,3-PBIT ile geri çevrilirken, MEK1 tarafından ERK1/2 fosforilasyonun 

seçici inhibitörü U0126 ise yalnızca kan basıncı değerlerinde düzelmeye neden olmuştur 

(Şekil 1 ve 2). Bu bulgular, iNOS aracılığı ile oluşan NO'nun ET ile oluşan hipotansiyona 

ve artan KH'ye katkıda bulunduğunu göstermektedir. Öte yandan, ERK1/2 etkinliğindeki 

artışın, oluşan hipotansiyona katkısı bulunurken, artan KH üzerinde bir etkisi 

bulunmamaktadır. Vasküler kontraktilite deneylerinden elde edilen bulgulara göre, ET 

hem endotel tabakası sağlam hem de endotel tabakası uzaklaştırılmış dokularda 

noradrenalin ile elde edilen kümülatif derişim-yanıt eğrilerinden hesaplanan EC50  

değerlerinde artışa, Emaks değerlerinde ise azalmaya neden olmuştur. Oluşan bu 

değişiklikler 1,3-PBIT ve U0126 ile geri çevrilmiştir. (Şekil 3 ve 4). Bu bulgular, 

sıçanlarda ET'nin neden olduğu vasküler hiporeaktiviteye endotel ve düz kas 
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hücrelerinde iNOS aracılığı ile oluşan NO 

ve ERK1/2 etkinliğindeki artışın katkıda 

bulunduğunu düşündürmektedir. ET ile 

indüklenen vasküler hiporeaktiviye 

çGS’nin katkısını incelemek için yapılan 

deneylerden elde edilen bulgulara göre, 

seçici çGS inhibitörü ODQ, endotel 

tabakası sağlam dokularda ET’nin 

noradrenalin ile elde edilen EC50  ve Emaks 

değerleri  üzerinde oluşturduğu 

değişiklikleri geri çevirirken, endotel 

tabakası uzaklaştırılmış dokularda ise 

EC50 değerlerinde düzelmeye neden 

olmuştur. ET ile indüklenen vasküler 

hiporeaktiviye PKG’nin katkısını 

incelemek için yapılan deneylerden elde 

edilen bulgulara göre ise seçici PKG 

inhibitörü KT5823, endotel tabakası 

sağlam dokularda ET ile azalmış olan 

Emaks değerini geri çevirirken, endotel 

tabakası uzaklaştırılmış dokularda ise bir 

değişikliğe neden olmamıştır. Bu 

bulgular, sıçanlarda ET'nin torasik aortta 

neden olduğu noradrenalin ile oluşan -

adrenerjik reseptör aracılıklı kasılma 

yanıtlarındaki azalmaya, endotel ve/veya düz kas hücrelerinde çGS/PKG yolunun 

etkinleşmesinin katkıda bulunabileceği düşüncesini desteklemektedir. Bu çalışmada, 

ayrıca, endotoksemik sıçanların endotel tabakası sağlam torasik aort preparatlarında 

MEK1 etkinliğinin bir göstergesi olarak ölçülen fosforile MEK1, ERK1/2 etkinliğinin bir 

göstergesi olarak ölçülen fosforile ERK1/2, çGS etkinliğinin bir göstergesi olarak ölçülen 

siklik GMP ve PKG etkinliğinin bir göstergesi olarak ölçülen fosforile VASP düzeylerinin 

arttığı gözlenmiştir. ET'nin neden olduğu bütün bu değişikliklerden fosforile MEK1 protein 

düzeylerindeki artış dışındakiler U0126 ile önlenmiştir; 1,3-PBIT ise ET'nin neden olduğu 

bu değişikliklerden fosforile MEK1 ve fosforile ERK1/2 protein düzeylerindeki artış 

dışındakileri önlemiştir (25). 
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Tartışma  

Sistemik yoldan seçici iNOS inhibitörü 1,3-PBIT ve MEK1 tarafından ERK1/2 

fosforilasyonunun seçici inhibitörü U0126 uygulanan endotoksemik sıçanlardan izole 

edilen torasik aortta yapılan bu çalışmanın bulguları, aortik endotel ve/veya düz kas 

hücrelerinde etkinliği artan MEK1'in ERK1/2'yi etkinleştirmesinin ardından iNOS protein 

ekspresyonu ve etkinliği ile çGS ve PKG enzimlerinin etkinliğindeki artmanın a-adrenerjik 

reseptör aracılıklı kasılma yanıtlarındaki azalmaya katkıda bulunduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, bulgularımıza göre, MEK1/ERK1/2/iNOS/çGS/PKG yolundaki enzimlerin 

etkinliğindeki artma, torasik aort endotel ve/veya düz kas hücrelerinde apopitotik 

olaylarda rol oynayan enzimlerden biri olan kaspaz-3 etkinliğini azaltmaktadır. 

Bulgularımız, ET'nin torasik aortta endotele bağımlı gevşeme yanıtlarını azaltıcı etkisine 

MEK1/ERK1/2 yolundaki enzimlerin etkinliğindeki artışın katkıda bulunabileceğini 

düşündürmektedir. Ayrıca, ET'nin endotelden bağımsız olarak gelişen düz kas gevşeme 

yanıtlarını azaltıcı etkisine MEK1/ERK1/2/iNOS yolundaki enzimlerin etkinliğindeki artış 

katkıda bulunmaktadır.  Sıçanlara LPS uygulanmasından bir saat sonra ortalama 

arteriyel kan basıncının azaldığı ve KH'nin arttığı, ayrıca, bu değişikliklerin dördüncü 

saate kadar sürdüğü gözlenmiştir. LPS uygulanmasından dört saat sonra ise sıçanların 

serum ve endotel tabakası sağlam torasik aortlarında NOX düzeyleri ile aortik iNOS 

protein ekspresyonunda artmanın birlikte olduğu bu hemodinamik değişikliklere, endotel 

tabakası sağlam ve uzaklaştırılmış dokularda noradrenalin ile elde edilen kasılma 

yanıtlarında azalma eşlik etmiştir. ET'nin neden olduğu bütün bu değişiklikler 1,3-PBIT 

ile önlenmiştir; U0126 ise ET'nin neden olduğu değişikliklerden KH dışındakileri 

önlemiştir. 
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Bu bulgular, sıçanlarda ET'nin neden olduğu torasik aortta noradrenalin ile oluşan -

adrenerjik reseptör aracılıklı kasılma yanıtlarındaki azalmaya, endotel hücreleri olduğu 

kadar düz kas hücrelerinde de MEK1 tarafından ERK1/2 fosforilasyonundaki, dolayısı ile 

etkinliğindeki artış ile birlikte iNOS etkinliğindeki artışın ve/veya NO dışındaki 

mediyatörlerin, çGS/PKG yolunu etkinleştirmesi sonucunda neden olduğu siklik GMP 

düzeylerindeki artmanın katkıda bulunabileceği düşüncesini desteklemektedir. Bu 

çalışmada, ayrıca, endotoksemik sıçanların endotel tabakası sağlam torasik aort 

preparatlarında MEK1 etkinliğinin bir göstergesi olarak ölçülen fosforile MEK1, ERK1/2 

etkinliğinin bir göstergesi olarak ölçülen fosforile ERK1/2, çGS etkinliğinin bir göstergesi 

olarak ölçülen siklik GMP ve PKG etkinliğinin bir göstergesi olarak ölçülen fosforile VASP 

düzeylerinin arttığı gözlenmiştir. ET'nin neden olduğu bütün bu değişikliklerden fosforile 

MEK1 protein düzeylerindeki artış dışındakiler U0126 ile önlenmiştir; 1,3-PBIT ise ET'nin 

neden olduğu bu değişikliklerden fosforile MEK1 ve fosforile ERK1/2 protein 

düzeylerindeki artış dışındakileri önlemiştir. Bütün bu bulgular, endotoksemik sıçanlarda 

gözlenen hipotansiyona, kalp atım hızındaki artmaya ve noradrenaline karşı verilen 

kasılma yanıtlarındaki azalmaya MEK1/ERK1/2/iNOS/çGS/PKG yolundaki enzimlerin 

etkinliğindeki artışın katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu bulguların, MEK1/ERK1/2 

yolu aracılığı ile aşırı miktarlarda NO oluşumunun aracılık ettiği, hipotansiyon ve vasküler 

hiporeaktivite ile belirgin septik şok gibi çeşitli yangı ile belirgin hastalıkların tedavisinde 

ERK1/2 inhibitörlerinin kullanılabilmesi konusunda yapılacak klinik öncesi ve klinik 

çalışmalara oldukça büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  Böylece, ET'nin 

konakçıda tetiklediği sinyal ileti mekanizmalarından biri olan iNOS protein ekspresyon ve 

etkinliğinin düzenlenmesine dayanan ve nedene yönelik olarak önerilen özgül ve daha az 

maliyeti olan terapötik yaklaşımlara katkıda bulunabilinecektir. Ayrıca, MEK1/ERK1/2/

iNOS/çGS/PKG yolundaki enzimlerin etkinliğindeki artmanın apopitotik olaylarda rol 

oynayan enzimlerden biri olan kaspaz-3 etkinliğinde azalmaya neden olabileceği 

bulguları NO'nun proapopitotik veya antiapopitotik olup olmadığı konusundaki 

tartışmalara önemli bir katkı sağlayabileceğini düşündürmektedir.  

 

Sonuç  

Sonuç olarak MEK1/ERK1/2 yolunun etkinleşmesinin ardından gelişen iNOS protein 

ekspresyonu ve NO üretimindeki artış, çGS ve PKG etkinliklerinde artmaya neden olarak 

endotoksemik sıçanlarda gelişen hipotansiyon ve hiporeaktiviteye katkıda 

bulunmaktadır. Ayrıca, MEK1/ERK1/2/iNOS/çGS/PKG yolundaki enzimlerin etkinliğindeki 

artmanın apopitotik olaylarda rol oynayan enzimlerden biri olan kaspaz-3 etkinliğinde 

azalmaya neden olabilmektedir.  
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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.  

 Bilimsel Toplantılar Yer Tarih Web Adresi 

1 First Asian and African Stereology 
Congress (AASC)  

Samsun 06-08 Kasım 
2012 

http://
www.aasc2012.org/ 

2 22.Ulusal Patoloji Kongresi Antalya 07-11 Kasım 

2012 

http://

www.patoloji2012.org/ 

3 3.Voltametri ve Nöron Kültürü Kur-
su 

Erzurum 10-11 Kasım 
2012 

http://www.acnrg.org/
erzurum/ 

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

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

5 The World Congress of Clinical Li-
pidology 

Budapeşte, 
Macaristan 

6 - 8 Aralık 
2012 

http://www.clinical-
lipidology.com/# 

6 Advanced Invasive Cardiac Elect-

rophysiology 

Fransa 21 - 23 Şubat 

2013 
 

http://www.escardio.org/

Pages/index.aspx 

7 114th  Annual Meeting of American 
Society for Clinical Pharmacology 
and Therapeutics  

Indianapo-
lis, Amerika 

6-9 Mart 2013 http://
www.ascpt.org/2013Annu
alMeeting/tabid/12428/
Default.aspx 

8 4th Annual World Stem Cells & Re-
generative Medicine Congress Asia 
2013 

Singapur 18-21 Mart 
2013 

http://
www.terrapinn.com/
conference/world%
2Dstem%2Dcells%

2Dasia/?
pk_campaign=Collocated

&pk_kwd=Event[5476] 

9 World Hypertension Congress 2013 İstanbul 27-30 Haziran 
2013 

http://
www.whc2013.org/ 

10 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi  Antalya 4-7 Kasım 
2013  

http://www.tfd.org.tr/ 

11 EFIC 8th International Pain in Eu-
rope Congress  

Floransa, 
İtalya 

9-12 Kasım 
2013 

http://www1.kenes.com/
efic/ 

12 Neuroscience 2012, SfN's 43nd 
annual meeting 

San Diego, 
California 

9-13 Kasım 
2013 

http://www.sfn.org/
index.aspx?
pagena-

me=annualMeeting_futur

eandpast 

13 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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Proje Tipi 
Başvuru son 

günü 
Web Adresi 

Tübitak 1001 
Sitede 
Bildirilecek 

http://www.tubitak.gov.tr/sid/367/index.htm 

Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştır-
macı Kariyer Geliştirme Programı 

Sitede 
Bildirilecek 

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

ECRIN (Nadir hastalıklar, tıbbi 
cihazlar ve beslenme) çağrısı 

15 Aralık 2012 http://tucrin.deu.edu.tr/ 

SAN-TEZ Projeleri 15 Mart 2013 
http://www.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?
pageID=541&lng=tr 

Tübitak 1002 
Hızlı Destek Programı 

Başvurularda 
zaman kısıtla-
ması yoktur 

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

Tübitak 1301, Bilimsel ve Teknolo-

jik İşbirliği Ağları Ve Platformları 
Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAB) 

Başvurularda 

zaman kısıtla-
ması yoktur. 

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

E-RARE (ERA-Net for Research 
Programs on Rare Diseases) Proje-
si 

Başvurular ön-
ce Tübitak 
SBAG tarafın-
dan değerlendi-

rilicektir 

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) 

2-10 Mayıs 

2013 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/

point_app_2013.pdf 
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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. 

Barts and The London Medical School, Blizard Enstitüsü(Londra), Prof. Silvia Marino’nun 

araştırma grubunda çalışmak üzere post-doktoral eleman aramaktadır. Araştırma 

konusu nöromüsküler hastalıklarda Polikomb grubu genlerin, iskelet kaslarında 

rejeneratif işlevlerinin araştırılmasıdır. Prof. Marino ve ekibi yakın zamanda Bmi1/Pc-G 

protein kompleksinin kök hücrelerin kaderini belirlemesi ve progenitör hücrelerin 

proliferasyonu ve diferansiyasyonunun kontrolünde rol oynadığını ve fare modelinde 

iskelet kası rejenerasyonunda önemli rolü olduğunu göstermişlerdir. Barts Health NHS 

Trust Hastanesinden Dr Aleksandar Radunovic (Nöromüsküler hastalıklar) klinik ekibi ile 

ortaklaşa yürütmeyi planladıkları bu projede Motor Nöron Hastalığı gibi nöromüsküler 

hastalıkların tedavisinde yeni yaklaşımları geliştirmeyi hedeflemektedirler. 

Postnatal kök hücre biyolojisi, rejenerasyon ve yenilenme konusuna ilgili araştırıcıların 

özellikle hücre biyolojisi ve/veya moleküler biyoloji konularında donanımlı olmaları 

beklenmektedir. Primer hücre kültürü konusunda tecrübe önem taşımaktadır.  

Başvurudan önce Prof. Silvia Marino (s.marino@qmul.ac.uk) ile iletişime geçilebilir 

(http://blizard.qmul.ac.uk/neuroscience-and-trauma-staff/377-marino-silvia.html). 

Süre: 3 yıl (tam zamanlı) 

Son başvuru: 26 Kasım 2012 

 

Karolinska Enstitüsü, Cell and Molecular Biology Bölümü (Stokholm, İsveç) MSS’de skar 

formasyonu ve fibrozis konusunda çalışmak üzere doktora sonrası araştırmacı 

aramaktadır. (Detaylı bilgi için bkz. Göritz et al., Science, 2011; http://ki.se/ki/jsp/

polopoly.jsp?d=27086&a=147123&cid=27089&l=en). Proje, perisit-kaynaklı fibrotik 

doku oluşumunu değişik lezyon ve hastalık modellerinde incelemeyi amaçlamaktadır. 

Başarılı adayın güçlü hücre ve moleküler biyoloji altyapısına sahip olması, MSS 

rejenerasyonuna, vasküler biyoloji ve kök hücre konularına ilgi duyması beklenmektedir. 

Ayrıca bağımsız araştırma yapabileceğini belgelemesi, iyi iletişim becerilerine sahip 

olması ve mükemmel derecede İngilizce bilmesi istenmektedir. Fare modellerinde ve 

görüntüleme tekniklerinde deneyimi olanlara öncelik tanınacaktır.  Başvuru için, yayın 

listeniz, 3 adet referans adı, özgeçmişiniz ve bu işe olan ilginizi açıklayan bir ön yazı ile  

Dr Christian Göritz’in (christian.goeritz@ki.se) e-mail adresine gönderebilirsiniz. 

Adayların en az 1 tane hakemli bir dergide ilk isim oldukları yayınlarının olması 

gerekmektedir. 

Süre: 2 yıl (uzatma mümkün olabilir) 

Son başvuru:26 Kasım 2012 

 

Field Neurosciences Enstitüsü, Saginaw (Michigan, ABD) doktora sonrası araştırmacı 

aramaktadır. Adayların hücresel ve moleküler nörobilimler alanında uzman (özellikle 

Alzheimer hastalığı ya da multiple skleroz gibi nörodejeneratif hastalıklar)olması, ve/

veya hücre biyolojisi ve kök hücre kültürü konusunda tecrübeli olması istenmektedir. 

Başarılı adayların yürütülen projelerin devamı ya da tamamlayıcı nitelikte yeni projeler 

(moleküler ağırlıklı) yazması beklenmektedir. İlgilenenlerin Dr. Mee-Sook Song 

(msong@stmarysofmichigan.org; tlf: 1-989-497-3085; web sayfası: http://www.fni.org) 

ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.  

Süre: 1 yıl deneme süresi ardından uzatma  

Son başvuru: 31 Aralık 2012 
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