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De¤erli Meslektafllar›m,

Sizlerin kat›l›m›yla“Farmakoloji E¤itim sempozyumlar›”n›n 11.sini  “‹skemi Reperfüzyon
Teknikleri” bafll›¤›yla 21 May›s 2004 tarihinde Gaziantep’de Prof. Dr. Tuncay Demiryürek
ve bölümdeki di¤er arkadafllar›m›z›n  evsahipli¤inde yapt›k. Bu etkinlikte herzamanki
titizli¤iyle  toplant›n›n kusursuz geçmesi için ellerinden gelen gayreti gösteren baflta
Sn. Prof. Dr. Tuncay DEM‹RYÜREK olmak üzere, Gaziantep Üniversitesi  T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim  dal›n›n ö¤retim elemanlar› Sn. Yrd. Doç. Dr. Mehtap ÖZKUR, Sn.
Yrd. Doç. Dr. Belgin ALAfiEH‹RL‹, Arfl. Görevlisi Dr. Ali  Fuat KARA ve Doktora ö¤rencisi Sn.
Zühal ÖNGEN’e  yönetim kurulu ve sizler ad›na çok teflekkür ederim. Bu toplant›y›
de¤erlendiren ve Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim
dal›ndan Sn. Doç. Dr. Ersin YARIfi taraf›ndan kaleme al›nan bir yaz›y› bültenin iç
sayfalar›nda bulacaks›n›z.

“Farmakoloji E¤itim sempozyumlar›”n›n bir özelli¤i, organizasyonun özellikle periferde
bulunan bir farmakoloji anabilim dal› taraf›ndan üstlenilmesidir. Bu toplant›lar›n
format›nda, camiam›zda çal›fl›lan çeflitli deneysel konularda, bizzat bu konularda çal›flan
bilimadamlar› taraf›ndan deneyimlerinin aktar›lmas›n›n yan›nda, periferdeki farmakoloji
anabilim dallar›n›n kendi   üniversiteleri içinde bir bilimsel aktivite düzenleyerek
“sayg›nl›¤›n›n” artt›r›lmas›na katk› yap›lmas› da bulunmaktad›r.    Bir anabilim dal›n›n
“sayg›nl›¤›n›n art›r›lmas›na”, üniversiteleri içinde bir bilimsel aktivite düzenleyerek
katk›da bulunmak yaklafl›m›; ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de bulunan yerleflmifl
üniversitelerde, do¤al olarak çok geçerli olmamas›na karfl›n, periferik ünüversitelerde
halen geçerlidir. Bu ba¤lamda, son zamanlarda periferde toplant› düzenlemek için çeflitli
anabilim dallar›ndaki arkadafllar›m›z›n istekli olduklar›n› büyük bir sevinçle görmekteyiz.
Yönetim kurulumuz bu konuda herhangi bir tercih kullanmamakta ve istekli olan anabilim
dallar› toplant› düzenlemektedir. Toplant› düzenleme konusundaki istemlerin artmas›
ve gereksiz yere yanl›fl anlamalar›n olmamas› için, toplant› düzenlemeye istekli
arkadafllar›m›z›n yaz›l› olarak baflvurmalar›, daha ak›lc› bir yaklafl›m olacakt›r.

Üyelerimizden Sn. Prof. Dr. ‹. Tayfun UZBAY’›n  “Psikofarmakolojinin Temelleri ve
Deneysel Araflt›rma Teknikleri” isimli kitap ile “Psikotrop ‹laç Etkileflmeleri; Gebelik ve
Emzirmede Psikotrop ‹laç Kullan›m›” isimli baflvuru kitab› yay›mlanm›flt›r. Ülkemizde
üniversite mezunlar›n›n dahi iki sat›rl›k dilekçe yazarken zorland›klar› gözönüne al›n›rsa,
Sn. UZBAY’›n “sözler uçar, yaz›lar kal›r” prensibine sad›k kalarak bu eseri kaleme almas›n›
anlaml› buluyorum ve kendisine çok teflekkür ediyorum. Bu konuda bir baflka olumlu
geliflme ise, bültenin bu say›s›yla birlikte sizlere ulaflt›r›lan ve e¤itime gönül vermifl
çal›flma arkadafl›m Sn. Prof. Dr. Emine DEM‹REL-YILMAZ taraf›ndan yay›na haz›rlanm›fl
olan “Mezuniyet Sonras› Farmakoloji E¤itiminde Çekirdek E¤itim Program›” adl› kitapt›r.
  Kitab›n içeri¤ini oluflturan metinlerin, k›lavuzlar›n haz›rlanmas›nda rol alan, baflta Prof.
Dr. Emine Demirel Y›lmaz olmak üzere, Türk Farmakoloji Derne¤inin Mezuniyet Sonras›
E¤itim Komisyonlar›  ve  daha sonra oluflturulan  Yeterlilik Kurullar›nda görev yapan
tüm arkadafllar›ma  teflekkürlerimi sunar, bu kitap›n anabilim dal›n›zda lisansüstü
e¤itimin yeniden yap›lanmas›nda bir “baflucu” kitap olmas›n› dilerim.

Bu vesileyle sayg›lar›m› ve sevgilerimi sunar›m.

Prof. Dr. Mehmet Melli
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De¤erli Üyelerimiz

IUPHAR resmi bülteninin Haziran 2004 say›s›nda,
Türk Farmakoloji  Derne¤i’ne yer verilmifltir.

Afla¤›daki web sayfas› arac›l›¤›yla bu yaz›ya ulaflabilirsiniz.
http://www.ctf.edu.tr/farma/tfd/resim/Pharmacology_International_June_2004.pdf

DuyurularDuyurular
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Türk Farmakoloji Derne¤i
Üyeleri,
Türk Farmakoloji Derne¤i
Üyeleri,

Bir önceki bültende  duyuruldu¤u gibi, Türk
Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu’nun yapmay›
planlad›¤›  projelerden  “IUPHAR ile  EPHAR  kongrelerine
ve di¤er baz› kongrelere  derne¤in ilaç firmalar›yla
temasa geçerek, derne¤in ve deste¤i sa¤layan ilaç
firmas›n›n ad›yla dernek üyelerine  burs sa¤lanmas›”
ile ilgili olarak;

 1. 2-7 Temmuz, 2006 da Pekin/Ç‹N’de yap›lacak olan
15.  IUPHAR kongresi için 10 adet burs temin edilmifltir.

2. 2005 y›l›nda uluslararas› kongrelere kat›lacak
üyelerimiz için burs temin edilmifltir.

3. 2008 y›l›nda Manchester/‹NG‹LTERE’de yap›lacak
olan 5. EPHAR kongresi için 10 adet burs sa¤lamak
için çal›flmalar devam etmektedir.

Burslara baflvuru koflullar› Bültenin bundan sonraki
say›s›nda yay›mlanacakt›r.

Dernek Yaz›flma Adresi:

Prof. Dr. Mehmet Melli

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›,
Morfoloji Binas›, S›hhiye 06100, Ankara

Tel-Faks: 0-312-3092156
Tel: 0-312-3103010/260
e-posta: melli@medicine.ankara.edu.tr
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Türk Farmakoloji Derne¤i Farmakoloji
E¤itim Sempozyumlar› Program› ‹skemi-
Reperfüzyon Teknikleri
Sempozyumu’nun Ard›ndan

Türk Farmakoloji Derne¤i Farmakoloji
E¤itim Sempozyumlar› Program› ‹skemi-
Reperfüzyon Teknikleri
Sempozyumu’nun Ard›ndan

2001 y›l›nda Trabzon’da düzenlenen onuncu
“Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar› Toplant›s›”n›n
ard›ndan verilen iki y›l aradan sonra, onbirincisi için
bu y›l Gaziantep seçildi. Bir önceki toplant›n›n ev
sahipleri olarak Gaziantep’e “olimpiyat bayra¤›”n›
teslim etmek üzere yola ç›kt›k. Olimpiyat bayra¤›
dünyay› dolafl›yorsa biz de bayra¤› Türkiye’nin
kuzeyinden güneyine tafl›r›z diyerek yola koyulduk.
Olimpiyat bayra¤›ndan daha maceral›, 13 saatlik bir
yolculuktan sonra Gaziantep’e vard›k. Gaziantep’e
yaklafl›rken toplant› yerine nas›l ufl›laca¤›n› belirten
k›lavuzu okumaya bafllad›k. Elimizdeki haritay›
yukar›dan afla¤›ya, soldan sa¤a çevirerek tutsak da
k›lavuzla bir türlü denklefltiremedik. Geceyi neredeyse
Uygulama Oteli’nde de¤il de fiam’da geçirmek
üzereyken bir mucize sonucunda hayvanat bahçesini
bulduk da kurtulduk.

Ertesi gün sabah sempozyumun aç›l›fl›nda, kendisinin
de tam bir “Entepli” oldu¤unu O¤uz Güç’ün bizzat teyit
etti¤i Say›n Rektör bize hoflgeldiniz derken bir de ipucu
verdi:

“Burada insanlar yemek için yaflarlar! Bunun tad›n›
ç›kart›n!”

Asl›nda tahmin etmedi¤imiz bir fley de¤ildi ama
bizzat Say›n Rektör’den duyunca bu saptaman›n bilimsel
ve akademik bir de¤erinin oldu¤unu da anlam›fl olduk.
Yaln›zca toplant›n›n en akademik gününün yani
sempozyumun yap›ld›¤u günün ö¤len ö¤ününde
“yaflamak için” yedik. Di¤er ö¤ünlerde ise Say›n
Rektör’ün önerilerine harfiyen uyduk.

“‹skemi-Reperfüzyon Teknikleri” konusunda ilk
konuflmas›yla tane tane bir Özalvari ‘girizgah’ yapan

Doç. Dr. Ersin YARIfi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.

Dr. Mustafa Birincio¤lu’na, “stunned” sözcü¤ü için
Türkçe karfl›l›k tart›flmas›n› yürüten Dr. O¤uz Güç’e,
olay›n serebral boyutunu olas› çal›flma alanlar›n› da
vurgulayarak anlatan Dr. Turgay Dalkara’ya, Malatya
a¤›rl›¤›yla myokardiyal iskemiyi –bizi iskemiye
sokmadan- sunan Dr. Ercüment Ölmez’e, Türkçe karfl›l›k
konusunda uzlaflt›¤›m›z miyokardiyal “önkoflullama”y›
aktaran Dr. Tuncay Demiryürek’e, sorular›yla katk›da
bulunan herkese  teflekkür borçluyuz.

Gaziantep’te birçok yeni sözcük veya bildi¤imiz
sözcükler için yeni anlamlar ö¤rendik. Örne¤in “mezar”
sözcü¤ünün asl›nda tepeleme kebap dolu XXXXXL beden
bir “kay›k taba¤›” anlam›na geldi¤ini Gaziantep’te
yaflayarak (asl›nda yiyerek demek gerekir) ö¤rendik.
Sabahlar› yenilen “katmer”i bizim yapt›¤›m›z gibi “40
y›lda bir”den daha s›k yememek gerekti¤ini Trabzon-
Malatya-Gaziantep (Ankara) karmas› bir heyet olarak
“test edip onaylad›k”.

Gaziantep’te insanlar›n yemek için yafl›yor olsalar
da, farkl› bir kültür ikliminde yaflad›klar›n› görerek
anlad›k. Eski bir elçilik binas› olan flimdiki “Papirus
Cafeteria”da ‘zahter’ (kekik çay›) içerken, melengeç
(yabani f›st›k) kahvesinin tad›na bakarken, kafenin
duvarlar›ndaki resimleri ve süsleri incelerken veya
mahzenindeki kuyular›n say›s›n› ö¤renirken asl›nda
farkl› bir dokuya ve kültür iklimine tan›k oldu¤umuzu
anlad›k. Dolafl›rken sonsuz say›da kap›s› oldu¤unu
düflündü¤ümüz kapal› çarfl›da bir parfümcüyü ararken
ekibin birbirini kaybetmesinin ve cep telefonlar›yla
yeniden bir araya getirilebilmesinin de asl›nda bu
kültüre al›flman›n hiç de kolay olmad›¤›n› gösterdi¤ini
düflündük. Ama flu bir gerçek ki, kay›k fleklindeki
inan›lmaz ahflap tavan süslemesini izlerken hayran
oldu¤umuz yüz (rakamla 100) y›ll›k Tahmis Kahvesi’nde
melengeç kahvesini yudumlarken bize servis yapan
yafll› kahvecinin bize asl›nda kahve de¤il bir tarih ve
kültürel birikim sundu¤unu hissettik. Bu kahvenin
yak›nlar›ndaki bak›rc›lar, sedefçiler çarfl›s›ndaki ustalar›n
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sanki yüz y›ld›r o dükkanlar›ndan hiç ç›kmad›klar›n›
düflündük. Elmac› pazar›n›n kokusunun hiç ama hiç
de¤iflmeden daha yüzlerce y›l kalaca¤›na inand›k. Eski
Antep evlerinden birisini, görevli ö¤len tatiline biraz
erken ç›kt›¤› için kap›s›ndan dönüp göremedik ama
çok üzülmedik. Çünkü bunun kolay bir fley olmad›¤›n›,
Antepli olan O¤uz Güç’ün bile bu evi görmeye gelip
tam dört kez kapal› oldu¤u için göremedi¤ini ö¤renince
konunun bizim k›smetsizli¤imizle ilgili olmad›¤›n›
anlad›k.

Zeugma antik kentinin mozaiklerini müzede görünce
-dokunamasak da- etkilendik. Müzede onlar›n öykülerini
ö¤rendik; her birisinin asl›nda üzerlerinde resmedilmifl
ünlü kiflilerden çok onlara dokunan insanlar›n
yaflamlar›n› anlatt›¤›n› anlad›k. Ama as›l, kentin
kal›nt›lar›n›n bile görkemini görünce o mozaiklerin
yüzy›llarca önceki yaflamdaki anlamlar›n› daha iyi
kavrad›k. Kentin asl›nda çok küçük bir k›sm›n›n ortaya
ç›kar›ld›¤›n›, çok daha fazla mozai¤in henüz yer alt›nda
oldu¤unu ve bunlar›n ileride daha sa¤l›kl› tekniklerle
ç›kar›laca¤›n› ö¤renince Gaziantep Müzesi’nin bütün
olanaks›zl›klar›na ra¤men Dünya’n›n en büyük mozaik
müzesi olmaya aday olufluna sevindik.

F›rat’›n karfl› yakas›nda, tam Zeugma’n›n karfl›s›nda
efli için “Apenia” (Karfl›flehir) ad›n› verdi¤i flehri kuran
kral konusunda farkl› aç›lardan da olsa beyler ve
bayanlar ayn› ‘nidayla’ konuya yaklaflt›lar:

“Vay be ne erkekler var flu dünyada!”

Bayanlar efli için bir flehir kuran erke¤i çok takdir
ettiler. Biz erkeklerse, (kafa dinlemek için olsa gerek)
eflini biraz uzakta tutma yöntemi olarak -herhalde
bugün hiçbirimiz için mümkün olmayan- ayr› bir flehir
kurma fikrini galiba daha çok takdir ettik.

Zeugma’dan “Apenia” tart›flmalar›yla ayr›l›p
‘kelaynaklar›n’ hat›r›n› sormaya gittik. Afiyette
olduklar›n› ö¤renince mutlu olduk ama bizi pek kaale
almad›lar ki yan›m›za bile yaklaflmad›lar. Olsun biz
onlar› kayalar›n aras›nda dursalar da sevdik. Onlara
verilen menüyü ö¤renince içimiz biraz k›y›ld› ve ‹mam
Ça¤dafl’ta yedi¤imiz ö¤le yeme¤inden beri bir fley
yememifl oldu¤umuzu hat›rlay›p telaflla apar-topar
kelaynaklara veda edip K›y› Restaurant’a (Zeugma
Tour’un gezi program›ndan aynen al›nm›flt›r!) gittik ve
Gaziantep’te ilk kez içinde f›st›k omayan bir yemek
yedik. Art›k dönüfl yoluna haz›rd›k.

Antep’ten akl›m›zda kalanlar neler? Öncelikle Tuncay
Demiryürek ve arkadafllar›n›n özenli ve s›cak ev
sahipli¤i...! Hepsine ayr› ayr› teflekkür borçluyuz. ‹skemi
ve reperfüzyonla ilgili çok baflar›l› ve düzeyli bir
toparlama...! Konuflmac›lara da teflekkürü
unutmamal›y›z. Son olarak da günün konusuna uygun
bir fley: “gastrik stunning”!

Ercüment’i, ondan çok Handan’› ikna edebilirsek bir
sonraki toplant› için Malatya’da buluflmak dile¤iyle...

Türk Farmakoloji Derne¤i Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar›
Program› ‹skemi-Reperfüzyon Teknikleri Sempozyumu’nun Ard›ndan
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Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k
Dernekleri Koordinasyon Kurulu Genel
Kurulu Toplant›s›

Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k
Dernekleri Koordinasyon Kurulu Genel
Kurulu Toplant›s›

Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri
Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK)’nun 24. Genel Kurulu
15 May›s 2004 tarihinde Ankara’da gerçeklefltirildi. Genel
Kurul’a TTB Merkez Konseyi Baflkan›, TTB E¤itim Kolu
Baflkan›, TTB-UDKK Yürütme Kurulu üyeleri 53 dernekten
80 temsilci ve 10 tabip odas›n›n temsilcileri kat›ld›. 1994
y›l›nda kurulan ve Türkiye’de t›p alan›nda etkinlik
gösteren uzmanl›k derneklerine TTB çat›s› alt›nda bir
arada çal›flma ortam› yaratan TTB-UDKK, o tarihten bu
yana kendi yönergesi gere¤i yapt›¤› genel kurullar
d›fl›nda 9 kez t›pta uzmanl›k e¤itimi kurultay›, uzmanl›k
alan›yla ilgili 100’den fazla toplant› düzenledi. fiu anda
TTB-UDDK’na 68’i asil 15’i gözlemci olmak üzere 83
uzmanl›k derne¤i üyedir. Türk Farmakoloji Derne¤i
kuruldu¤u günden beri TTB-UDKK’nun içinde aktif
olarak yer alm›flt›r ve bu yap›n›n asli bir üyesidir.

Genel Kurul Divan’›n oluflturulmas›yla bafllad› ve
aç›l›fl konuflmas›n› TTB Merkez Konseyi Baflkan› Dr. Füsun
Sayek yapt›. Dr. Sayek konuflmas›nda önce Türkiye sa¤l›k
ortam›yla ilgili genel bir de¤erlendirme yapt› ve
“performansa dayal› ücretlendirme” uygulamas›yla
klinisyen hekimler aras›nda ve hekimlerle di¤er sa¤l›k
çal›flanlar› aras›nda ortaya ç›kan dengesizlikleri
vurgulayarak sa¤l›k alan›nda performans›n
de¤erlendirilmesinin zor oldu¤unu ve  uygulaman›n
kurumlarda çeflitli disiplinler aras›nda büyük ücret
farkl›l›klar›na yol açt›¤›n› bildirdi. Dr. Sayek, Avrupa
Birli¤i’ne uyum ad› alt›nda yap›lan çal›flmalar sonucunda
 son 6 ayd›r h›zl› bir flekilde istenilmeyen geliflmelerin
oldu¤unu belirtti ve konuya örnek olarak “Klinik
Araflt›rmalarda Etik Kurul Yönetmeli¤i”ni ve
“Biyoeflde¤erlilik Kurulu” konusundaki geliflmeleri
vererek TTB’nin bu süreçte kurum d›fl›na ç›kar›ld›¤›n›
dile getirdi.

Doç. Dr. Ersin YARIfi
Türk Farmakoloji Derne¤i Temsilcisi

“Bütçe Uygulama Talimat›”nda yap›lan son
düzenlemeler sonras›nda baz› ilaçlar›n resmi reçetelere
yaz›lmas›yla ilgili k›s›tlamalar ve bunlar›n hekimler
aras›nda yaratt›¤› s›k›nt›lar; Sosyal Sigortalar Kurumu
(SSK)’nda uzman hekim atamalar›nda baz› kadrolar›n
“bilinçli olarak” saklanmas›; yine SSK’nda görüntüleme
cihazlar›n›n ihalesiyle ilgili soru iflaretleri; hastanecilik
hizmetleri d›fl›nda kalan laboratuvar hizmetlerinin ve
hatta baz› klinik hizmetlerin (gerekirse polikliniklerde
ve servislerde verilen sa¤l›k hizmetlerinin)  parça parça
ihaleye ç›kar›labilmesine olanak tan›yan mevzuat
de¤ifliklikleri ve bunlar›n yarataca¤› olas› t›bbi uygulama
sorunlar›; hekimlerin tafleronlarla sözleflme imzalamak
zorunda kalabilecekleri gibi konular Dr. Sayek’in
konuflmas›nda yer alan di¤er bafll›klard›. Dr. Sayek,
Türkiye’de nöbet ücreti alamayan hekimler varken
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin hekimlerin
nöbetlerinde geçen sürelerin de normal çal›flma
sürelerinden say›lmas› yönünde bir karar ald›¤›n› belirtti.
Baflta “Sa¤l›k Meslek Odalar› ve Birlikleri Kanun Tasar›s›
Tasla¤›” olmak üzere aralar›nda “Sa¤l›k Uzmanl›k
Kurumunun Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Tasar›s›” gibi çal›flmalar›n da bulundu¤u, sa¤l›k alan›n›
ilgilendiren pek çok yasa de¤iflikli¤inin hükümetin ve
meclisin gündeminde bulundu¤unu ve yak›ndan
izlenmesi gerekti¤ini hat›rlatarak konuflmas›n›
tamamlad›.

Dr. Füsun Sayek’ten sonra söz alan TTB-UDKK eski
Baflkan› Prof. Dr. Semih Baskan YÖK’le ilgili de¤ifliklik
çal›flmalar›n›n gündemde oldu¤unu hat›rlatt› ve asl›nda
bir yüksek ö¤renim olan uzmanl›k e¤itimi konusunun
de¤erlendirilerek bir görüfl oluflturulmas›n› ve
kamuoyuna duyurulmas›n› önerdi.

Daha sonra TTB-UDKK Baflkan› Doç. Dr. Cem Terzi söz
alarak çal›flmalar›n tarihçesinden söz etti. Topluma
sunulan uzman hekimlik hizmetinin yüksek düzeye
ç›kar›lmas› için çal›flmak; uzman hekimlerin mesleki
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Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Koordinasyon Kurulu
Genel Kurulu Toplant›s›

durumunu ulusal ve uluslararas› düzeyde savunmak;
uzmanl›k dernekleri arac›l›¤›yla t›pta uzmanl›k
e¤itiminin ça¤dafl bir düzeye erifltirilmesi, standartalar›n
oluflturulmas›, denetlenmesi ve de¤erlendirilmesi ve
korunmas› için çal›flmak; ulusal hedef ve koflullar›
sapatayark özgün bir model oluflturmak; TTB’nin Avrupa
T›p Uzmanlar› Birli¤i (ATUB / UEMS) üyeli¤inden do¤an
görev ve sorumluluklar›n›n yerine getirilmesini
sa¤lamak; di¤er ülkelerdeki mesleki kurulufllarla iflbirli¤i
yapmak amaçlar›n› tafl›yan TTB-UDKK’nun flu ana kadar
dernek harmonizasyon çal›flmalar›, t›pta uzmanl›k
tüzü¤üne iliflkin çal›flmalar, yeterlilik kurulu çal›flmalar›,
t›pta uzmanl›k e¤itimi çal›flmalar›, müfredat çal›flmalar›,
asistan karneleri haz›rlanmas›, ölçme ve de¤erlendirme
çal›flmalar› yapt›¤›n› belirtti. TTB-UDKK bünyesinde
“Ulusal Yeterlilik Komitesi” (UYEK)’nin kuruldu¤unu ve
ilk toplant›s›n› 9 May›s’ta yaparak görev da¤›l›m›n›
belirledi¤ini söyleyen Dr. Cem Terzi bunun t›p e¤itimi
ortam› için tarihsel bir gün oldu¤unu vurgulad›.

Toplant›ya kat›lanlara daha sonra ATUB çal›flmalar›na
iliflkin bilgi verildi. TTB-UDKK Bilançosu’nun
tart›fl›lmas›ndan sonra UYEK’le ilgili gündem maddesi
ele al›nd›. Uzmanl›k derneklerinin yeterlilik kurullar›n›
büyük oranda kurduklar›, ancak bu alandaki etkinlikler
aç›s›ndan dernekler aras›nda önemli farkl›l›klar
bulundu¤u belirtildi. Bu farklar›n azalt›lmas› için UYEK
etkinli¤i kapsam›nda, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi T›p
E¤itimi Anabilim Dal› ö¤retim üyelerinin katk›lar› ile
e¤itim müfredat›, ölçme ve de¤erlendirme konular›nda
bir çal›fltay düzenlenmesi amac›n› tafl›yan bir proje
genel kurul üyelerinin bilgisine sunuldu. Bu çal›fltaya
özellikle projede belirtilen alanlarda yeterli haz›rl¤›
olmayan derneklerin öneclikle davet edilerek UDKK
bünyesindeki derneklerin bu aç›lardan birbirlerine yak›n
düzeye getirilmesinin hedeflendi¤i ifade edildi.

Dr. Ali Özyurt taraf›ndan “T›pta Uzmanl›k
Tüzü¤ü”nün güncel durumuna iliflkin yap›lan
bilgilendirmeye katk› olarak genel kurulda “Ekli Çizelge”
olarak da tan›mlanan ve e¤itim s›ras›ndaki rotasyonlar›,
yan dallar› belirleyen taslak üzerinde yap›lacak ayr›nt›l›
tart›flmalar›n de¤il; tüzü¤ün uygulanmas›n› yaflama
geçirecek kurullarda, iflin özünü ve ruhunu olumsuz
etkileyecek de¤ifliklik giriflimlerinin ön planda tutulmas›;
böylece derneklerin zaman zaman karfl› karfl›ya
gelmelerinin engellenmesi ve ortak noktalar üzerinden

birliktelik zemininin güçlendirilmesi gerekti¤i görüflü
egemen oldu. Ana dallarla ilgili asgari standartlar›n
yaflama geçirilmesiyle ilgili ciddi s›k›nt›lar›n oldu¤u bir
ortamda iyi gerekçelendirilmemifl yan dallar
tan›mlaman›n uzun vadede, genelde uzmanl›k e¤itimine
özeldeyse bizzat o yan dallara zarar verebilece¤i
hat›rlat›ld›. Prof. Dr. Ali Kocabafl’›n dernek standartlar›
önerileri hakk›nda derneklerden gelen geri bildirimlere
iliflkin olarak derneklerin “profillerini” sergileyen
sunumunun ard›ndan tart›flma bölümüne geçildi.

Tart›flma bölümünde öncelikle Yüksek Ö¤retim Kurulu
(YÖK) Yasas›’nda hükümet taraf›ndan gündeme getirilen
de¤ifliklik tasar›lar› irdelendi. YÖK’ün asl›nda uzmanl›k
e¤itiminin taraflar›ndan birisi oldu¤u vurgulanarak bu
konuda yap›lacak de¤iflikliklerin uzmanl›k e¤itimini
ciddi ölçüde etkileyebilece¤i vurguland›. Hekim d›fl›
personelin ilaç yazabilmesine olanak veren
düzenlemenin TTB-UDKK taraf›ndan onaylanmad›¤›
belirtilerek konuyla ilgili olarak giriflimde bulunulmas›
kararlaflt›r›ld›. Dernek temsilcilerinin sözlerinden
performansa dayal› ücretlendirme, resmi reçetelerdeki
ilaç k›s›tlamalar› gibi konularda ciddi s›k›nt›lar›n oldu¤u
anlafl›ld›. Konuyla ilgili hukuksak kar›fl›kl›k sürerken
Temmuz ay› içinde yap›lmas› düflünülen e¤itim
hastanaleri için flef ve flef yard›mc›l›¤› s›navlar›
konusunda hekimlerin güven bunal›m› içinde
bulunduklar›, jürilerin oluflturulmas› s›ras›nda
tarafs›zl›¤›n sa¤lanmas› konusunda kayg›lar duyuldu¤u,
s›navlara iliflkin olarak objektivite ve adalet aç›lar›ndan
sorunlar yafland›¤› görüldü. TTB’nin süreci endifleyle
ve yak›ndan izledi¤i ve gerekti¤inde hukuksal yollara
baflvurabilece¤i vurgulanarak tart›flma bölümüne ve
TTB-UDKK’nun 24. Genel Kurul toplant›s›na son verildi.

TTB-UDKK 24. Genel Kurul Kararlar›:  

1) YÖK yasas›n›n, taraflar›n etkin kat›l›m› ve onam›
olmadan ç›kar›lmas› yüksek ö¤retim kurumlar›nda
rahats›zl›¤a yol açm›flt›r. Eski YÖK Yasas›’n›n
olumsuzluklar›ndan kurtulmak bir yana yeni sorunlar
ekleyen bu yaklafl›m kabul edilemez.

2) fief ve flef yard›mc›l›¤› s›navlar› güven ortam›n›n
yitirildi¤i, adaylar›n ciddi kayg›lar tafl›d›¤› bir süreç
izlemektedir. Jürilerin oluflumunda, aç›lan ve
aç›lmayan kadrolarda bu s›navlar›n adil ve nesnel
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olmaktan uzak olabilece¤i izlenimi yayg›n olarak
do¤mufltur. UDKK süreci endifle ve duyarl›l›kla
izlemekte ve her türlü olumsuzlu¤un hukuksal yollarla
takipçisi olaca¤›n› bildirmektedir.

3) T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü ile ilgili olarak Bakanl›¤›n
haz›rlayaca¤› taslak derneklerle birlikte
de¤erlendirilecektir. Baflta T›pta Uzmanl›k Kurulu
olmak üzere di¤er kurul ve komisyonlar›n taraflar›n
eflit kat›l›m›n› içermesi ve sadece dan›flma kurullar›
niteli¤inde olmamas› konular›na özen gösterilecek,
afl›r› yan dallaflma benimsenmeyecektir. TTB-UDKK
Yürütme Kurulu yan dallar›n standardizasyonu için
harmonizasyon çal›flmalar›na bafllayacakt›r.

4) Performansa dayal› ücretlendirme Sa¤l›k Bakanl›¤›
hastanelerinde çal›flma bar›fl›n› bozmufl, sa¤l›k
çal›flanlar›n›n aras›nda yeni eflitsizlikler yaratm›fl ve
e¤itim ortam›na büyük zararlar vermifltir. TTB-UDKK
olarak performansa dayal› ücretlendirmenin özellikle
e¤itim ortam›nda yaratt›¤› olumsuzluklara dikkat
çekiyoruz ve bu konuyu da yak›ndan takip
edece¤imizi bildiriyoruz.

5) Bütçe Uygulama Talimat› ile gelen ilaç yaz›m
k›s›tlamalar› özellikle birinci basamakta hizmet alan
hastalar için aksakl›klara yol açmaktad›r. TTB-UDKK
olarak bu konuda da gerekli giriflimler yap›lacakt›r.

Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Koordinasyon Kurulu
Genel Kurulu Toplant›s›



10

Avrupa’da Klinik Araflt›rma E¤itim
Programlar› ‹le ‹liflkili Klinik
Çal›flmalarda Denetleme, Etik ‹nceleme
ve Gönüllü Haklar›n›n Korunmas›
ba¤lam›nda yap›lan bir konferans

Avrupa’da Klinik Araflt›rma E¤itim
Programlar› ‹le ‹liflkili Klinik
Çal›flmalarda Denetleme, Etik ‹nceleme
ve Gönüllü Haklar›n›n Korunmas›
ba¤lam›nda yap›lan bir konferans

Konferans 30-31 Mart 2004 tarihleri aras›nda
Residence Palace, Brüksel, Belçika’da gerçekleflti.
Konferansda Avrupa’daki çeflitli kurum ve kurulufllar›
ve ilaç endüstrisini temsilen 150 kadar kat›l›mc› vard›.
Aç›l›fl konuflmas›nda EFGCP Baflkan› olan Prof. Dr. Roger
Bickerstaffe EFGCP’nin Avrupa’da akademi, denetleyici
kurumlar ve endüstriyi bir araya getirerek iyi klinik
uygulamalar› (‹KU) konusunda, etkin bir tart›flma ve
görüfl bildirme ortam› oluflturdu¤unu vurgulad›.

Konferans dört ana bölüm içerdi. Bunlar s›ras›yla:

Klinik araflt›rmalar›n denetlenmesinde Avrupa
Yaklafl›m›n›n Belirlenmesi:

Bu bölümde EMEA’da ‹KU Denetleme Bölümü
Koordinatörü Fergus Sweeney konuflmas›nda 1 May›s
2004 tarihinde Avrupa Birli¤i’ne tam üye kabul edilecek
ülkelerle birlikte 25 üye ve 480 milyon nüfuslu bir
topluluk olaca¤›n› belirtti. Bu ise tüm üye ülkelerde
yap›lan klinik çal›flmalardan elde edilen verilerin

paylafl›lmas› gereklili¤ini belirtti. Avrupa Birli¤i
direktiflerinden 2001/20/EC Klinik Çal›flmalar›n yer ald›¤›
hükümleri içeriyor. Bu direktife göre klinik çal›flmalar
s›ras›nda denetleme Faz 1-4 aras›ndaki klinik çal›flmalar›
kapsamal›d›r. Endüstri destekli ve akademik klinik
çal›flmalar› kapsar ve tüm t›bbi ürünleri içerir.

fiu an 11 üye ülkenin ve Norveç’in içinde bulundu¤u
bir merkezi bir denetleme yönteminin var oldu¤u
belirtildi. Bu merkezi denetleme ifllemi kapsam›nda
Aral›k 2003’e kadar yap›lan denetlemelerin %73’ünü
(n=49) ruhsat öncesi, %16’s›n› (n=11) ruhsat sonras› ve
%11’ini (n=7) ruhsat sonras› farmakovijilans
oluflturmufltur. Bu denetlemelerin %57’si araflt›rmac›,
%24’ü destekleyici ve %9’luk k›sm› ise laboratuar/teknik
denetleme fleklinde yap›lm›flt›r.

Dr. Sweeney bu denetlemelerin say›s›n›n gün geçtikçe
artt›¤›n› ve bunun uyum ve yayg›nlaflt›r›lmas› için
çal›flmalar›n devam etti¤ini belirtti.

 Hollanda’da denetleyici olarak çal›flan Dr Helena M.
van den Dungen 2001/20/EC direktifinin Hollanda
yasalar›na yerlefltirildi¤ini ve Hollanda’da hem ulusal
denetlemelerin devam etti¤ini ve hem de EMEA ile
ortaklafla yap›lan denetlemelerin oldu¤unu belirtti. Bu
ba¤lamda denetleyicilerin yetifltirildi¤i ve lokal

Prof. Dr. fiefik GÖRKEY*, Dr. Ümit YAfiAR**

* M.Ü. T›p Fakültesi Deontoloji ABD.
** H.Ü. T›p Fakültesi Farmakoloji ABD.

European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP)
European Agency for the Evaluation of Medicinal
Products (EMEA)
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denetleme programlar›n›n oldu¤u bildirildi. Ayr›ca Dr.
van den Dungen Avrupa Birli¤inde ortak bir direktif
olmas›na ra¤men üye ülkelerin bu direktifi kendi ülke
flartlar›na göre adapte ettiklerini ve ayr›nt›lar›n ülkeler
aras›nda de¤iflebilece¤ini ekledi.

Hollanda’da denetlemenin bafll›ca befl ana bölümden
olufltu¤u bildirildi. Bunlar bafllang›ç, haz›rl›k,
denetlemenin yap›ld›¤› dönem, rapor ve takip olarak
belirtildi.

‹talyan Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹KU bölümü baflkan› Dr.
Umberto Fillibeck ise ‹talya’da 289 Etik Kurul oldu¤unu
belirtti ve klinik çal›flmalar›n Etik Kurullar arac›l›¤›yla
denetlenmesinin hedeflendi¤ini belirtti. Uygulamaya
göre araflt›r›c›lar her y›l etik kurula çal›flmalar›yla iliflkili
olarak rapor vermek durumundalar. Bu ba¤lamda
düzenli olarak Etik Kurul üyeleri için e¤itim kurslar›n›n
yap›ld›¤› vurguland›.  

Klinik Araflt›rmalar›n Küreselleflmesi ve Uluslararas›
Denetlemelerde Avrupan›n Rolü.

Bu bölümde Avrupa Toplulu¤una 1 May›s 2004
tarihinden itibaren yeni kat›lan ülkelerden birisi olan
Macaristan’›n Ulusal Eczac›l›k Enstitüsü Baflkan› Tamas
L. Paal yeni üye ülkelerin ‹KU denetlemelerini Avrupa
Toplulu¤u standartlar›na benzetilmesi için yap›lan
çal›flmalardan bahsetti.

Almanya Klinik Araflt›rmalarda Kalite Güvencesi
Birli¤i temsilcisi H. Günther Stelzer Avrupa’da yap›lan
FDA (Food and Drug Administration) denetlemelerini
anlatt›.

Kanada Ulusal ‹KU Koordinasyon Merkezi baflkan›
Jean Saint-Pierre ise konuflmas›nda Kanada’da 2001
y›l›nda yürürlü¤e giren kanunlarla klinik çal›flmalarda
‹KU denetlemelerine önem verildi¤ini söyledi. ‹lk
aflamada 2002 y›l›nda gönüllü denetlemeler yap›lm›fl.
Bu ba¤lamda gönüllü 12 araflt›r›c› ve 6 destekleyici firma
denetlenmifl. Bu denetlemeler s›ras›nda gözlenen en
belirgin hatalar; eksik hasta kay›tlar›, klinik çal›flmalar›n
protokolleri ile ilgili hatalar ve yetersiz bilgilendirilmifl
onam formlar› oldu¤unu bildirdi. (ayr›nt›l› bilgi için
web sayfas›: www.hc-sc.gc.ca/hpfb-
dgpsa/inspectorate).

 Araflt›rmaya kat›lan öznelerin korunmas›na iliflkin
uluslararas› yaklafl›m ve klinik araflt›rman›n seyri
s›ras›nda denetleme:

Bu bölümde çeflitli ülkelerden konuflmac›lar Latin
Amerika, Tayvan ve Çin’de klinik araflt›rmaya kat›lan
öznelerin korunmas›na iliflkin yap›lan çal›flmalardan
bahsettiler.

Latin Amerika yaklafl›k olarak 500 milyon nüfusu ile
uluslararas› ilaç pazar›nda %8’lik bir pay oluflturuyor.
Latin Amerika’da yap›lan klinik çal›flmalar›n son on
y›lda yaklafl›k 4 kat artarak %7,5’e ulaflt›¤› belirtildi.
H›zla artan bu çal›flmalar›n denetlenmesi ve kontrol
edilebilmesi için Pan Amerikan ‹laç Kontrol Uyum A¤›
kuruldu¤u belirtildi.

Taiwan ‘Joint Institutional Review Board’ temsilcisi
Benjamin Kuo, Tayvan’da ba¤›ms›z ve 40’dan fazla
hastane taraf›ndan tan›nan bir etik kurul oldu¤undan
bahsetti. Bu etik kurulun özellikle çok merkezli
çal›flmalarda tek bir onay›n yeterli olmas› aç›s›ndan
kolayl›k sa¤lad›¤›n› belirtti.

 Rusya Federasyonu Etik Kurullar Forumu baflkan›
Olga Kubar da ülkelerinde Klinik Çal›flmalarda ‹KU
uygulanmas› için bir kanunun haz›rland›¤›n› belirtti.
Bu kanun klinik çal›flmalarda etik inceleme, etik
kurullar›n oluflturulmas› ve gizlilik gibi konular› içerdi¤ini
belirtti.

FDA Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Bölümünden Mary
Foulkes, FDA’n›n Kas›m 2001 tarihinde Klinik Çal›flmalarda
Data ‹zleme Kurullar›’n›n (DMC) ifllevi ile iliflkili bir
k›lavuz bast›¤›n› belirtti. Bu kurulun çok merkezli,
randomize ve primer endpoint’i ölüm ya da major
morbidite olarak belirlenen çal›flmalar› inceledi¤i
belirtildi.

Bu konferans öncesi 29 Mart 2004 tarihinde EFGCP’nin
Etik ve E¤itim çal›flma gruplar›n›n ola¤an toplant›s›
düzenlendi. Bu toplant› s›ras›nda Etik komite üyelerinin
elektronik ortamda e¤itimlerinin gerçeklefltirilmesi
amac›yla haz›rlanan bir tasar› sunuldu. Ayr›ca ’Vienna
School of Clinical Research’ taraf›ndan haz›rlanan ’Etik
komitelerin bafllang›ç ve sürekli e¤itimleri’ne iliflkin
haz›rlad›klar› kurslar tan›t›ld›. Toplant›da EFGCP’nin
2003-04 y›llar› aras›nda destekledikleri çal›fltay ve
seminerler hakk›nda bilgi verildi. Ayr›ca EFGCP’nin sekiz
orta¤›ndan biri oldu¤u ’Avrupa’da Bilgilendirilmifl Onam
Formu’ bafll›kl› bir projenin Avrupa Komisyonuna
gönderildi¤i ve sonucunun beklendi¤i vurguland›.
Toplant›ya Türkiye’den Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesini temsilen Prof. Dr. fiefik Görkey ve Türk

Avrupa’da Klinik Araflt›rma E¤itim Programlar› ‹le ‹liflkili Klinik
Çal›flmalarda Denetleme, Etik ‹nceleme ve Gönüllü Haklar›n›n
Korunmas› ba¤lam›nda yap›lan bir konferans
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Farmakoloji Derne¤i’ni temsilen Dr. Ümit Yaflar kat›ld›lar.
Prof. Dr. fiefik Görkey 1993 y›l›nda yürürlü¤e giren ‘‹laç
Araflt›rmalar› ile iliflkili Yönetmelik’  hakk›nda bilgi verdi
ve Türkiye’de Araflt›rma Etik Kurullar› konusundaki
geliflmeleri özetledi. Dr. Ümit Yaflar Türk Farmakoloji
Derne¤i’nin Etik Kurul üyelerinin e¤itimi ile iliflkili
çal›flmalar› destekledi¤ini vurgulad›. Prof. Crawley ise
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi ve Türk Farmakoloji
Derne¤i iflbirli¤i ile 2002 y›l›nda baflar›l› bir e¤itim
program›n›n uyguland›¤›n› vurgulad›.

1 Nisan 2004 tarihinde ise EFGCP ve Avrupa Pediatri
Uzmanlar› Konfederasyonu taraf›ndan organize edilen
ve Avrupa Komisyonu taraf›ndan desteklenen bir seminer
düzenlendi. Bu seminerde çocuklarda ilaç kullan›m› ile
iliflkili Avrupa Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan kanun
tasla¤›n› tart›flmak idi. Avrupa Komisyonundan Irene
Sacristan haz›rlanan tasla¤› özetleyen bir sunum yapt›.
Karolinska Enstitüsü, ‹sveç, Klinik Farmakoloji Bölümü
Baflkan› Anders Rane pediyatrik yafl grubunda ilaç
kullan›m› ve reçetelemesi ile iliflkili günümüzdeki
yaklafl›m› anlatan bir konuflma yapt›. Ayr›ca seminerde
pediyatrik yafl grubundaki hastalar›n klinik çal›flmalara
kat›lmas›n›n desteklenmesi savunuldu.

Avrupa’da Klinik Araflt›rma E¤itim Programlar› ‹le ‹liflkili Klinik
Çal›flmalarda Denetleme, Etik ‹nceleme ve Gönüllü Haklar›n›n
Korunmas› ba¤lam›nda yap›lan bir konferans

Konferans’tan bir görüntü. EFGCP genel sekreteri Prof. Dr. Frances
Crawley (ortada), M.Ü.T›p Fakültesi Deontoloji AD Baflkan› Prof. Dr.
fiefik Görkey (sa¤da) ve H.Ü. T›p Fakültesi Farmakoloji AD. Ö¤retim
Görevlisi Dr. Ümit Yaflar (solda).
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TUB‹TAK Bilim Adam› Yetifltirme Grubu
(BAYG) 2004 Burs ve Destek
Programlar›ndan Baz›lar›n›n Adlar› ve Son
Baflvuru Tarihleri

TUB‹TAK Bilim Adam› Yetifltirme Grubu
(BAYG) 2004 Burs ve Destek
Programlar›ndan Baz›lar›n›n Adlar› ve Son
Baflvuru Tarihleri

Farmakoloji Derne¤i’ni temsilen Dr. Ümit Yaflar kat›ld›lar. Prof. Dr. fiefik Görkey 1993 y›l›nda yürürlü¤e giren

ÜN‹VERS‹TE TEMEL B‹L‹MLER BURS PROGRAMI - B
Son baflvuru tarihi       : 20 Eylül -15 Ekim 2004 tarihleri aras›
Program sorumlusu     : Mehmet Tu¤an - Arif Koyuncu
Telefon : 0-312-468 5 3 00/3803-3804
E-posta : arif.koyuncu@tubitak.gov.tr

ÜN‹VERS‹TE ÖDÜL BURS PROGRAMLARI
Program sorumlusu : Mehmet Tu¤an - Arif Koyuncu
Telefon : 0312-468 53 00/3803 3804
E-posta : arif.koyuncu@tubitak.gov.tr

YURT ‹Ç‹ YÜKSEK L‹SANS BURS PROGRAMI
Son baflvuru tarihi       : I. dönem: 7 May›s 2004       II. dönem: 10 Aral›k 2004
Program sorumlusu     : Mehmet Tu¤an - Arif Koyuncu
Telefon : 0-312-468 53 00/3803-3804
E-posta : arif.koyuncu@tubitak.gov.tr

YURT ‹Ç‹ DOKTORA BURS PROGRAMI
Son baflvuru tarihi : I. dönem: 7 May›s 2004  II. dönem: 10 Aral›k 2004
Program sorumlusu : Mehmet Tu¤an - Arif Koyuncu
Telefon : 0-312-468 53 00/3803-3804
E-posta : arif.koyuncu@tubitak.gov.tr

YURT ‹Ç‹-YURT DIfiI BÜTÜNLEfiT‹R‹LM‹fi DOKTORA BURS PROGRAMI (BDP)
Son baflvuru tarihi       : I. dönem: 27 fiubat 2004     II. dönem: 8 Ekim 2004
Program sorumlusu     : Ayfle Atafl
Telefon : 0-312-468 5 3 00/3813
E-posta : ayse.atas@tubitak.gov.tr

TÜB‹TAK-MÜN‹R B‹RSEL VAKFI L‹SANS ÜSTÜ BURS PROGRAMI
Son baflvuru tarihi       : I. dönem: 7 May›s 2004 II. dönem: 10 Aral›k 2004
Program sorumlusu     : Ayfle Atafl
Telefon : 0-312-468 5 3 00/3813
E-posta : ayse.atas@tubitak.gov.tr
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YURT DIfiI DOKTORA BURSLARI (NATO-A1)
Program sorumlusu     : Nilay Baflaran
Telefon : 0-312-468 53 00/3805
E-posta : nilay.basaran@tubitak.gov.tr

YURT DIfiI ARAfiTIRMA BURSLARI (NATO-A2)
Son baflvuru tarihi       : NATO ülkeleri için I. dönem: 27 fiubat 2004         II. dönem  15 Ekim 2004

  NATO-PC ülkeleri ve Ç‹FT Statülü ülkeler için baflvurular y›l boyunca kabul edilir.
Program sorumlusu     : Vuslat Sabah
Telefon : 0-312-468 53 00/3806
E-posta : vuslat.sabah@tubitak.gov.tr

DOKTORA BURSLARI (NATO-PC Al)
Son baflvuru tarihi       : Baflvurular y›l boyunca kabul edilir.
Program sorumlusu     : Nilay Baflaran
Telefon : 0-312-468 53 00/3805
E-posta : nilay.basaran@tubitak.gov.tr

ARAfiTIRMA BURSLARI (NATO-PC A2)
Son baflvuru tarihi       : Baflvurular y›l boyunca kabul edilir.
Program sorumlusu     : Nilay Baflaran
Telefon : 0-312-468 53 00/3805
E-posta : nilay.basaran@tubitak.gov.tr

YURT ‹Ç‹ DOKTORA SONRASI ARAfiTIRMA BURS PROGRAMI
Son baflvuru tarihi       : Baflvurular y›l boyunca kabul edilir.
Program sorumlusu     : Mehmet Tu¤an - Arif Koyuncu
Telefon : 0-312-468 53 00/3803-3804
E-posta : arif.koyuncu@tubitak.gov.tr

YURT DIfiI DOKTORA SONRASI ARAfiTIRMA BURSLARI (NATO-B1)
Son baflvuru tarihi       : NATO ülkeleri için I. dönem: 20 fiubat 2004        II. dönem:  10 Eylül 2004

  NATO-PC ülkeleri ve Ç‹FT Statülü ülkeler için baflvurular y›l boyunca kabul edilir.
Program sorumlusu     : Havva Ertürk
Telefon :  0-312-468 53 00/3807
E-posta : havva.erturk@tubitak.gov.tr

YURT DIfiI DOKTORA SONRASI ARAfiTIRMA BURSLARI (NATO-B2)
Son baflvuru tarihi       : NATO ülkeleri için I. dönem: 20 fiubat 2004        II. dönem: 10 Eylül 2004

  NATO-PC ülkeleri ve Ç‹FT Statülü Ülkeler için baflvurular y›l boyunca kabul edilir.
Program sorumlusu     : Havva Ertürk
Telefon : 0-312-468 53 00/3807
E-posta : hawa.erturk@tubitak.gov.tr

TUB‹TAK Bilim Adam› Yetifltirme Grubu (BAYG) 2004 Burs ve Destek
Programlar›ndan Baz›lar›n›n Adlar› ve Son Baflvuru Tarihleri
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YURT DIfiI DOKTORA SONRASI ARAfiTIRMA BURSLARI (BAYG-C)
Son baflvuru tarihi       : I. dönem: 20 fiubat 2004 II. dönem: 10 Eylül 2004
Program sorumlusu     : Havva Ertürk
Telefon : 0-312-468 53 00/3807
E-posta : hawa.erturk@tubitak.gov.tr

YURT DIfiI ARAfiTIRMA BURS PROGRAMI (TÜB‹TAK/TAJD)
Son baflvuru tarihi       : 24 Eylül 2004
Program sorumlusu     : Havva Ertürk
Telefon : 0-312-468 53 00/3807
E-posta : hawa.erturk@tubitak.gov.tr

KONUK B‹L‹M ADAMI DESTEKLEME PROGRAMI (NATO-D)
Son baflvuru tarihi       : I. dönem: 27 fiubat 2004       II. dönem: 30 Nisan 2004

 III. dönem: 25 Haziran 2004       IV.dönem: 5 Kas›m 2004
Program sorumlusu     : Yücel Büyükbafl
Telefon : 0-312-468 53 00/2810
E-posta : yucel.buyukbas@tubitak.gov.tr

DOKTORA SONRASI ARAfiTIRMA BURSLARI (NATO-PC B)
Son baflvuru tarihi       : Baflvurular y›l boyunca kabul edilir.
Program sorumlusu     : Nilay Baflaran
Telefon : 0-312-468 53 00/3805
E-posta : nilay.basaran@tubitak.gov.tr

YURT ‹Ç‹ B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLERE KATILMA DESTE⁄‹ PROGRAMI
Son baflvuru tarihi       : I. dönem: 27 fiubat 2004        II. dönem: 30 Nisan 2004

  III. dönem: 25 Haziran 2004       IV.dönem: 5 Kas›m 2004
Program sorumlusu     : Yücel Büyükbafl
Telefon : 0-312-468 53 00/3810
E-posta : yucel.buyukbas@tubitak.gov.tr

YURT DIfiI B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLERE KATILMA DESTE⁄‹ PROGRAMI
Son baflvuru tarihi       : Her ay›n son cuma günüdür.
Program sorumlusu     : Vuslat Sabah
Telefon : 0-312-468 5 3 00/3806
E-posta : vuslat.sabah@tubitak.gov.tr

‹LER‹ ÇALIfiMA OKULLARI / ‹LER‹ ARAfiTIRMA TOPLANTILARI'NA
KATILMA DESTE⁄‹ PROGRAMI NATO (ASI / ARW)
Program sorumlusu     : Nazan Tunca
Telefon : 0-312-468 5 3 00/3809
E-posta : nazan.tunca@tubitak.gov.tr

TUB‹TAK Bilim Adam› Yetifltirme Grubu (BAYG) 2004 Burs ve Destek
Programlar›ndan Baz›lar›n›n Adlar› ve Son Baflvuru Tarihleri
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TÜB‹TAK-DFG B‹L‹MSEL DE⁄‹fi‹M BURS PROGRAMI
Son baflvuru tarihi       : I. dönem: 23 Ocak 2004      II. dönem: 2 Nisan 2004

  II. dönem: 18 Haziran 2004      IV.dönem: 15 Ekim 2004
Program sorumlusu     : Deyifl Ayd›n
Telefon : 0-312-468 5 3 00/3814
E-posta : degis.bingol@tubitak.gov.tr

TÜB‹TAK-MACAR‹STAN B‹L‹MLER AKADEM‹S‹ B‹L‹MSEL DE⁄‹fi‹M BURS PROGRAMI
Son baflvuru tarihi       : I. dönem: 23 Ocak 2004        II. dönem: 2 Nisan 2004

  III. dönem: 18 Haziran 2004       IV.dönem: 15 Ekim 2004
Program sorumlusu     : Deyifl Ayd›n
Telefon : 0-312-468 53 00/3814
E-posta : degis.bingol@tubitak.gov.tr

TÜB‹TAK-ESEP AVRUPA B‹L‹MSEL DE⁄‹fi‹M BURS PROGRAMI
Son baflvuru tarihi       : I. dönem: 23 Ocak 2004        II. dönem: 2 Nisan 2004

  III. dönem: 18 Haziran 2004       IV.dönem: 15 Ekim 2004
Program sorumlusu     : Deyifl Ayd›n
Telefon : 0-312-468 5 3 00/3814
E-posta : degis.bingol@tubitak.gov.tr

Not: Programlarla ilgili ayr›nt›l› bilgiler http://www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar Web adresinden
temin edilebilir.

TUB‹TAK Bilim Adam› Yetifltirme Grubu (BAYG) 2004 Burs ve Destek
Programlar›ndan Baz›lar›n›n Adlar› ve Son Baflvuru Tarihleri
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Üyelerimizden HaberlerÜyelerimizden Haberler

Cumhurbaflkan›m›z Ahmet Necdet Sezer, Üniversiteleraras›
Kurulca yap›lan seçimi onaylayarak, Hacettepe Üniversitesi T›p

Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi  Prof. Dr.
Mustafa ‹LHAN’›,  Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) üyeli¤ine

atam›flt›r. Kendisini tebrik eder, yeni görevinde baflar›lar dileriz.

Gülhane Askeri T›p Akademisi, T›p Fakültesi T›bbi Farmakoloji
Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. ‹. Tayfun UZBAY’›n, “Psikofarmakolojinin
Temelleri ve Deneysel Araflt›rma Teknikleri”  ve “Psikotrop ‹laç
Etkileflmeleri Gebelik ve Emzirmede Psikotrop ‹laç Kullan›m›”

bafll›kl›  iki kitab› yay›mlanm›flt›r. Kendisini kutlar›z.

Arkadafl›m›z›n kitaplar› Çizgi T›p Yay›nevi taraf›ndan Ankara,
‹stanbul ve ‹zmir’deki T›p kitapevlerine da¤›t›lm›flt›r.
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Yeni ÜyelerimizYeni Üyelerimiz

Dr. Ahmet ‹NAL
Erciyes Üniv. T›p Fak.
Farmakoloji Anabilim Dal›

Dr. Nuran KÜÇÜK
Erciyes Üniv. T›p Fak.
Farmakoloji Anabilim Dal›

K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesinden Dr. Zühal   Keskil,

Ege Üniversitesi T›p Fakültesinden Dr. Cenk Can,

Ege Üniversitesi T›p Fakültesinden Dr. Aytül Önal,

Gülhane Askeri T›p Fakültesinden Dr. Hüsamettin Gül,

‹stanbul Üniversitesinden Dr. Ümit Say›n

Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesinden Dr. K›smet Esra Atal›k

Doçenlik S›nav›nda baflar›l› olmufllard›r.

Kendilerini tebrik eder, baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

Düzeltme
Bültenin geçen say›s›nda  Prof.Dr. Nuran Ö⁄ÜLENER’in soyad› ve yeni üyemiz Dr.
Cunay ÜLKÜ ‘nün  ad› yanl›fl bas›lm›flt›r. Sorumlu Yay›n Müdürü olarak,  kendilerinden

özür dilerim.


