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Önsöz
De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Bilindi¤i üzere Derne¤imizin XXVI. seçimli ola¤an genel kurul toplant›s› 16 Aral›k
2005 tarihinde yap›lm›ﬂ ve yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Mehmet Melli, Prof. Dr.
Hakan Orer, Prof. Dr. Öner Süzer, Prof. Dr. B. Faruk Erden, Prof. Dr. Ersin Yar›ﬂ, Doç Dr.
Bülent Gümüﬂel ve Doç. Dr. H. Zafer Güney seçilmiﬂtir. Dernek yönetim kurulu yapt›¤›
toplant›da, Baﬂkanl›¤a Prof. Dr. Mehmet Melli’yi, II. Baﬂkanl›¤a Prof. Dr. Öner Süzer’i,
Genel Sekreterli¤e Doç Dr. Bülent Gümüﬂel’i, Saymanl›¤a Prof. Dr. Hakan Orer’i seçmiﬂtir.
Yeni yönetim kurulunda daha önceki kurulda görev yapan 3 üye yer alm›ﬂ, 4
arkadaﬂ›m›z görev almam›ﬂt›r. Yönetim kurulu ad›na daha önceki dönemde görev yapan
Prof. Dr. Sedef Gidener, Prof . Dr. Tanju Özçelikay, Doç. Dr. Bahar Tunçtan ve Doç. Dr.
Mustafa Birincio¤lu’na, yapt›klar› katk›lardan dolay›, çok teﬂekkür ederim. Bu
arkadaﬂlar›m›z yeni yönetim kurulunda yer almamalar›na ra¤men, dernek faaliyetlerine
aktif katk›da bulunmaya devam etmektedirler. Buna örnek olarak, eskiden oldu¤u gibi,
“Farmakoloji E¤itiminde Kuﬂaklararas› Bilimsel Etkileﬂme” Seminerini sevgili arkadaﬂ›m›z
Bahar’›n organize etmesini gösterebilirim. Daha önce çeﬂitli vesilelerle bahsetti¤im gibi,
derne¤in baﬂar›s› tüm dernek üyelerinin fikir üretmeleriyle, yeni öneriler getirmeleriyle
ve çal›ﬂmalara bizzat kat›l›m›yla mümkün olabilecektir. Yönetim kurullar› bu hususu
yaﬂama geçirebildikleri oranda gerçek anlamda baﬂar›l› olacaklard›r.
Bültenin bu say›s›yla birlikte “Türkiye Farmakolog Rehberi 2006” da elinize geçmiﬂ
bulunmaktad›r. Bu rehber baﬂta Prof. Dr. Öner Süzer olmak üzere hepinizin katk›lar›yla
yaﬂama geçmiﬂtir. Do¤al olarak buradaki bilgiler h›zl› bir ﬂekilde güncelli¤ini yitirecektir.
Rehberde “araﬂt›ma görevlisi” olarak bildirilen bir arkadaﬂ›m›z ﬂu an “uzman”, “doçent”
olarak bildirilen bir arkadaﬂ›m›z ﬂu an “profesör” olmuﬂ olabilir. Rehberin s›k aralarla
yeni bas›mlar›n›n yap›lmas› pratik olmayaca¤› için, sizlerden ricam›z gerek adres
bilgilerinde gerekse akademik pozisyonunundaki de¤iﬂiklikleri info@tfd.org.tr adresine
bildirmeniz. Bu de¤iﬂiklikler derne¤in web sayfas›nda yap›lacakt›r. Bültenin üç ayda
bir yay›nlanmas› nedeniyle, üyelerimizi elektronik posta arac›l›¤›yla çeﬂitli geliﬂmelerden
haberder ediyoruz. Baz› üyelerimizin e-posta adresi elimizde bulunmamakta, baz›lar›da
geçerli olmad›¤› için göndermiﬂ oldu¤umuz mesajlar geri gelmektedir. Sizlerden ricam›z,
yönetim kurulundan gelen e-postalar› alam›yorsan›z, geçerli e-posta adresinizi en k›sa
zamanda info@tfd.org.tr adresine bildirmeniz olacakt›r.
“Farmakoloji E¤itiminde Kuﬂaklararas› Bilimsel Etkileﬂme” Seminerlerinin 14. sü 810 Mart 2006 tarihlerinde Uluda¤’da A¤ao¤lu Resort Otel’de yap›lacakt›r. Bu toplant›n›n
bilimsel organizasyonunu, daha önce bahsetti¤im gibi, sevgili arkadaﬂ›m›z Bahar
yapmaktad›r. Konaklama ve ulaﬂ›mla ilgili organizasyonu ise derne¤imizin resmi
organizasyon ﬂirketi SymCon yapacakt›r. Bu toplant›da meslekte 30 y›l ve daha uzun
süre hizmet veren Türk Farmakoloji Derne¤i üyesi hocalar›m›za, belli bir s›ra dahilinde,
plaket verilecektir. Bu konuda ayr›nt›l› bilgi sizlere daha sonra ulaﬂt›r›lacakt›r. Bu
toplant›da buluﬂmak üzere yönetim kurulu ad›na hepinize sayg›lar›m› ve sevgilerimi
sunar›m.
Prof. Dr. Mehmet Melli

1

Türk Farmakoloji Derne¤i XXVI.
Seçimli Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s› 16 Aral›k 2005’de Yap›ld›
16.12.2005 tarihinde Türk Farmakoloji Derne¤i XXVI.
Seçimli ola¤an Genel Kurul Toplant›s›, saat 17:00’de
Ankara Üniversitesi Morfoloji Binas›’ndaki Noyan
Konferans Salon’unda topland›.

• Dr. Mustafa Iraz

• Dr. Burak Cem Soner

• Dr. Ersin Yar›ﬂ

• Dr. Mehtap Ç›nar

• Dr. Nilüfer Turan

• Dr. Bülent Gümüﬂel

Aç›l›ﬂ ve sayg› duruﬂundan sonra Kongre Divan
Baﬂkanl›¤›’na oybirli¤i ile Sn. Prof. Dr. O¤uz Kayaalp
seçilmiﬂtir. Divanda görev yapmak üzere Dr. B. Faruk
Erden ve Dr. Bilgen Baﬂgut üye olarak seçilmiﬂlerdir.
Daha sonra Yönetim Kurulu raporu Sn. Prof. Dr. Tanju
Özçelikay taraf›ndan salona sunulmuﬂtur. XXV. Dönem
Yönetim Kurulu’nun 26 Aral›k 2003-16 Aral›k 2005
tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetler k›saca
özetlenmiﬂtir. Oybirli¤iyle onayland›. Böylece Yönetim
Kurulu akland›.

• Dr. Tu¤ba Kandilci

• Dr. Kubilay Oransay

Denetleme kurulu raporu Sn. Prof. Dr. Nurettin
Abac›o¤lu taraf›ndan salona sunuldu. Oybirli¤i ile
onayland›. Böylece Denetleme kurulu akland›.
Daha sonra Prof. Dr. Hakan Orer taraf›ndan 20062007 y›llar› bütçe tasla¤› salona sunuldu. Salonun onay›
al›narak Dernek tüzü¤ünün 17. ve 19. maddelerinde
de¤iﬂiklik yap›lmas›n›n görüﬂülmesine geçildi.
2006-2007 Bütçe tasla¤› salonun oyuna sunuldu ve
oybirli¤iyle kabul edildi. Tüzü¤ün 17. ve 19.
maddelerinde teklif edilen de¤iﬂiklikler de oybirli¤i ile
kabul edildi. Tüzükte baﬂka bir de¤iﬂiklik yap›lmas›
gerekiyorsa Yeni Yönetim Kurulu’na bu konuda yetki
verilmesi salonun oybirli¤i ile kabul edildi.
Yeni Yönetim ve Denetleme kurullar›n›n seçilmesine
geçildi. Salondan:

yönetim kurulu asil ve yedek üyelikleri için aday
gösterildi.
Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelikleri için:
• Dr. Nurettin Abac›o¤lu

• Dr. Kevser Erol

• Dr. Rüﬂtü Onur

• Dr. Mine Kad›o¤lu

• Dr. Murat Kesim

• Dr. Bahar Tunçtan

aday olarak gösterildiler.
Oylama bittikten sonra Dr. Tanju Özçelikay ve Dr.
Kansu Büyükafﬂar taraf›ndan oylar›n say›m›na geçildi.
Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› için Kongre
Divan›’na yetki verilmesi oybirli¤i ile kabul edildi.

Yönetim kurulu AS‹L üyeleri

OY SAYISI

Dr. Mehmet Melli

74

Dr. Hakan Orer

79

Dr. Öner Süzer

76

Dr. Ersin Yar›ﬂ

62

Dr. Bülent Gümüﬂel

57

• Dr. Mehmet Melli

• Dr. Hakan Orer

Dr. Faruk Erden

52

• Dr. Öner Süzer

• Dr. Faruk Erden

Dr. Zafer Güney

49

• Dr. Zafer Güney

• Dr. Ayﬂe Gelal

3

Türk Farmakoloji Derne¤i XXVI. Seçimli Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s› 16 Aral›k 2005’de Yap›ld›
OY SAYISI

Dr. Ayﬂe Gelal

43

Dr. Nilüfer Turan

27

Divan Baﬂkan›: Prof. Dr. O¤uz Kayaalp

Dr. Mehtap Ç›nar

38

Üye: Dr. Faruk Erden

Dr. Mustafa Iraz

13

Üye: Dr. Bilgen Baﬂgut

Dr. Burak Cem Soner

6

Dr. Tu¤ba Kandilci

14

Oy say›m komisyon üyesi: Dr. Tanju Özçelikay

Dr. Kubilay Oransay

6

Oy say›m komisyon üyesi: Dr. Kansu Büyükafﬂar

Not: Toplam kullan›lan oy say›s› 89 idi.
Denetleme kurulu AS‹L üyeleri

OY SAYISI

Dr. Rüﬂtü Onur

80

Dr. Nurettin Abac›o¤lu

75

Dr. Kevser Erol

57

Denetleme kurulu YEDEK üyeleri

OY SAYISI

Dr. Bahar Tunçtan

29

Dr. Mine Kad›o¤lu

13

Dr. Murat Kesim
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Not: Toplam kullan›lan oy say›s› 89 idi.
TTB-UDKK Temsilcileri seçimi oyland›.
• Dr. Ersin Yar›ﬂ
• Dr. Ümit Yaﬂar oybirli¤i ile seçildi.
Yeterlilik Kurulu üyeleri seçimi yap›ld›.
AS‹L ÜYELER
• Dr. Emine Demirel Y›lmaz
• Dr. ‹clal Çak›c›
• Dr. Remzi Erdem
• Dr. Sibel Göksel
YEDEK ÜYELER
• Dr. ﬁule Gök
• Dr. Emine Y›lmaz
• Dr. Fatma Akar
• Dr. Eyüp Sabri Akarsu
oybirli¤i ile kabul edildi.
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Dilekler k›sm›nda Türk Farmakoloji Derne¤i’nin 40.
kuruluﬂ y›ldönümünün 2006 y›l›nda bir toplant› ile
vurgulanaca¤› belirtildi.

Yönetim kurulu YEDEK üyeleri

Türk Farmakoloji Derne¤i
XXV. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, 16 Aral›k 2005
Prof. Dr. Tanju ÖZÇEL‹KAY
TFD Genel Sekreteri
XXV. Dönem Yönetim Kurulu’muzun 26 Aral›k 200316 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i
faaliyetler aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
1. “Farmakoloji E¤itiminde Kuﬂaklararas› Bilimsel
Etkileﬂme Seminerleri Program›” n›n 13.sü 25-27 ﬁubat
2004’de Kartalkaya-BOLU’da “Prof.Dr. Necdet SOYKAN
ve Prof.Dr. Atilla D‹KMEN” ad›na ve ayn› program›n 14.
sü ise 2-4 Mart 2005’de K›z›lc›hamam-ANKARA’da
“Prof.Dr. ﬁahin AKMAN” ad›na düzenlenmiﬂtir.
Organizasyonlar› Doç.Dr. Bahar TUNÇTAN taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen toplant›larda doçentlik aﬂamas›ndaki
toplam 10 genç üyemiz doktora sonras› çal›ﬂmalar› ile
ilgili sunumlar yapm›ﬂlard›r.
2. Derne¤imiz Yönetim Kurullar›n›n düzenli olarak
gerçekleﬂtirdi¤i bilimsel etkinliklerden birisi de e¤itim
sempozyumlar›d›r. Bu kapsamda çal›ﬂma dönemimiz
içerisinde;
a. 21 May›s 2004’de Gaziantep’de Prof.Dr. Tuncay
DEM‹RYÜREK ve arkadaﬂlar›n›n ev sahipli¤inde “‹skemiReperfüzyon Teknikleri”,
b. 27 May›s 2005’de Mersin’de Doç.Dr. Bahar TUNÇTAN
ve arkadaﬂlar›n›n ev sahipli¤inde “Nitrik Oksidin
Farmakolojisi” konulu e¤itim sempozyumlar›
düzenlenmiﬂtir.
3. Üç ayda bir yay›mlanan Türk Farmakoloji Derne¤i
Bülteni’nin bir dernek iﬂletmesi oldu¤u gerekçesiyle
gerek Maltepe gerekse Ulus Vergi dairelerinden gelen
memurlar›n yapt›¤› denetlemeler sonucu dernek,
1/1/2004 tarihi itibariyle Ulus Vergi dairesine kay›tl› bir
vergi mükellefi olmuﬂtur. Buna paralel olarak bir serbest

muhasebeci ile mukavele yap›lm›ﬂ ve derne¤in
muhasebe iﬂleri, vergi ödemeleri yeni usule uygun
tutulmaya baﬂlam›ﬂt›r. 2004 y›l›ndan bu yana dernek
ad›na fatura bast›r›lm›ﬂ olup, bülten reklam gelirleri
için fatura kesilmektedir.
4. Üyelerimizin çeﬂitli bilimsel etkinliklere kat›l›m›n›
kolaylaﬂt›rmak amac›yla baz› ilaç firmalar›n›n deste¤i
ile aﬂa¤›daki burslar sa¤lanm›ﬂt›r.
a. Türk Farmakoloji Derne¤i-GlaxoSmithKline (GSK)
Yurtd›ﬂ› Bilimsel Etkinlik Seyahat Bursu (2 adet): 1 tanesi
kullan›lm›ﬂt›r.
b. Türk Farmakoloji Derne¤i Bilimsel Etkinlik
Destekleme Bursu (3 adet): Tamam› kullan›lm›ﬂt›r.
c. Türk Farmakoloji Derne¤i-SERVIER Genç
Farmakologlar 2006 IUPHAR Seyahat Bursu (10 adet):
5. 30-31 Mart 2004 tarihleri aras›nda Brüksel’de
gerçekleﬂen “Avrupa’da Klinik Araﬂt›rma E¤itim
Programlar› ile ‹liﬂkili Klinik Çal›ﬂmalarda Denetleme,
Etik ‹nceleme ve Gönüllü Haklar›n›n Korunmas›” konulu
bir konferansa derne¤i temsilen kat›lan Doç.Dr. Ümit
YAﬁAR, konuﬂmas›nda Türk Farmakoloji Derne¤i’nin Etik
Kurul Üyelerinin e¤itimi ile iliﬂkili çal›ﬂmalar›
destekledi¤ini vurgulam›ﬂt›r.
6. Avrupa Farmakoloji Dernekler Fedarasyonu
(EPHAR)’›n Portekiz’in Porto kentinde yap›lan 4. kongresi
kat›lan Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Prof.Dr.Mehmet
MELL‹, 2012 EPHAR kongresi için aday oldu¤umuzu
aç›klam›ﬂt›r.
7. SymCon Turizm ve Ticaret Ltd. Sti. ile “Uzun
Dönemli Kongre Organizasyon Kontrat›” yap›larak 20042010 y›llar›nda planlanan kongreler ve öteki bilimsel
toplant›lar›n bu ﬂirket taraf›ndan organize edilmesi
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Türk Farmakoloji Derne¤i
XXV. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 16 Aral›k 2005
planlanm›ﬂt›r. Bununla birlikte, yap›lan kontrat›n 9.
maddesi “Derne¤in SymCon’un çal›ﬂmalar›ndan
memnun kalmamas› ya da göreve gelen yeni yönetimin
SymCon ile çal›ﬂmay› istememesi durumunda bu
kontrat›n sona erece¤i” hükmünü taﬂ›maktad›r.

13. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan yeni T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s› hakk›nda derne¤imizin “T›bbi
Farmakoloji Uzmanl›¤›na ba¤l› olarak Klinik Farmakoloji
ve T›bbi Toksikoloji yan dallar›n›n tüzükte yer almas›”
görüﬂü farkl› tarihlerde ilgili makamlara sunulmuﬂtur.

8. Prof.Dr. Emine DEM‹REL YILMAZ’›n katk›lar›yla
haz›rlanan “Mezuniyet Sonras› Farmakoloji E¤itiminde
Çekirdek E¤itim Program›” kitap haline getirilerek
üyelerimize gönderilmiﬂtir. Kitab›n içeri¤ini oluﬂturan
metinlerin ve k›lavuzlar›n haz›rlanmas›nda eme¤i
bulunan baﬂta Prof.Dr. Emine DEM‹REL YILMAZ olmak
üzere, Türk Farmakoloji Derne¤inin Mezuniyet Sonras›
E¤itim Komisyonlar› ve daha sonra oluﬂturulan Yeterlilik
Kurullar›nda görev yapan tüm arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür
ederiz.

14. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi 28 Eylül-1 Ekim
2005 tarihlerinde ‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük
Binas› (DESEM)’de gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Sekreterli¤ini
Prof.Dr. Sedef G‹DENER’in yapt›¤› kongre süresince,
paneller ve konferanslar›n yan›nda sözlü ve poster
ﬂeklinde toplam 236 bildiri sunulmuﬂtur.

9. Prof.Dr. O¤uz KAYAALP hocam›z›n katk›lar›yla ‹laç
Endüstrisi ‹ﬂverenler Sendikas› (‹E‹S) taraf›ndan
derne¤imize sa¤lanan “Türkiye ‹laç K›lavuzu-2005
Formülleri” dernek üyelerimize gönderilmiﬂtir.
10. Derne¤imizin “Klinik Farmakoloji Çal›ﬂma Grubu”
bu dönemde de Prof.Dr.ﬁule OKTAY baﬂkanl›¤›nda aktif
olarak çal›ﬂmaya devam etmiﬂ ve aﬂa¤›daki faaliyetleri
gerçekleﬂtirmiﬂtir.
a. Türk Farmakoloji Derne¤i Klinik Farmakoloji Çal›ﬂma
Grubu Elektronik Bülteni (Ocak 2005’ten itibaren 4 ayda
bir yay›mlanmaktad›r )
b. Rasyonel Farmakoterapi Sempozyumlar› Dizisi No:
5 “Çocuklarda Ak›lc› ‹laç Kullan›m›” (17 Aral›k 2004,
Ankara)
c. Rasyonel Farmakoterapi E¤itimi Kursu (24-27 Eylül
2005, ‹zmir)
d. 2.Klinik Farmakoloji Sempozyumu (28 Eylül 2005,
‹zmir)
e. Rasyonel Farmakoterapi Sempozyumlar› Dizisi No:
6 “Çocuklarda Ak›lc› ‹laç Kullan›m›” (21 Ekim 2005, ‹zmir)
f. “Ülkemizde ‹laç Güvenlili¤i ‹zlemi” Sempozyumu
(16 Aral›k 2005, Ankara) 11. Prof.Dr. Yeﬂim TUNÇOK
baﬂkanl›¤›nda oluﬂturulan “Klinik Toksikoloji Çal›ﬂma
Grubu” 1.Klinik Toksikoloji Sempozyumu’nu 28 Eylül
2005’te ‹ZM‹R’de gerçekleﬂtirmiﬂtir.
12. TTB-Uzmanl›k Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun
çeﬂitli toplant›lar›nda (24.Genel Kurul, X.T›pta Uzmanl›k
E¤itimi Kurultay› gibi) derne¤imiz Prof.Dr. Sedef G‹DENER
ve Prof.Dr. Ersin YARIﬁ taraf›ndan temsil edilmiﬂ ve bu
toplant›larla ilgili bilgiler Prof.Dr. Ersin YARIﬁ’›n
yaz›lar›yla bültende yay›mlanm›ﬂt›r.
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15. Türk Farmakoloji Derne¤i'nin internet sitesi olan
www.tfd.org.tr ve resmi e-posta adresi olan
info@tfd.org.tr Prof. Dr. Öner SÜZER'in çabalar›yla
önemli bir iletiﬂim arac›m›z haline gelmiﬂtir. Sitede TFD
bülteni, Klinik Farmakoloji Çal›ﬂma Grubu'nun elektronik
bülteni, yönetim kurulumuz döneminde yap›lan tüm
toplant›lar›n konuﬂmac› sunular›, TFD burslar›n›n
duyurular› ve baﬂvuru formlar›, Türk farmakologlar›n›n
iletiﬂim bilgileri sürekli güncellenerek yer almaktad›r.
Önemli duyurular da hem sitede yer almakta hem de
üyelerimizin e-posta adreslerine gönderilmektedir.
Dernek web sitesinin etkin kullan›m› ve artan iletiﬂim
sayesinde, üyelerimizin aidat ödemeleri önemli ölçüde
artm›ﬂt›r.
16. Dernek üyesi olsun ya da olmas›n Türkiye’de ve
Türkiye d›ﬂ›nda çeﬂitli kurumlarda çal›ﬂan
farmakologlar›n envanterini ç›karmaya yönelik “Türkiye
Farmakologlar Rehberi” Prof.Dr.Öner SÜZER’in yo¤un
eme¤i ve sizlerin de büyük katk›lar›yla, bask›ya haz›r
hale getirilmiﬂtir. Derne¤in web sayfas›nda da bulunan
bu rehberde, sizlerden gelen uyar›lar ›ﬂ›¤›nda, üyelik
bilgileri sürekli olarak güncelleﬂtirilmektedir.
17. 31.03.2005 tarih ve 25772 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren Dernekler Yönetmeli¤i’nin
96.maddesi uyar›nca gerekli iﬂlemler yap›larak
derne¤imiz e-dernek kullan›c›s› olmuﬂtur. 1.1.2006
tarihinde kullan›ma aç›lacak olan bu sistemle her türlü
dernek iﬂlemi internet üzerinden yürütülebilecektir.
18. Prof. Dr. Eyüp Sabri AKARSU’nun da katk›lar›yla
Türkiye’de farmakolojinin ve Türk Farmakoloji Derne¤inin
tarihçesini yaz›l› hale getirmek için bir çal›ﬂma baﬂlat›lm›ﬂ
ve Tarih Vakf›yla bu konuda iﬂbirli¤i yap›lm›ﬂt›r. Ancak,
talep edilen ücretin oldukça yüksek olmas› nedeniyle
bu proje gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
19. Derne¤imizin toplam 641 üyesi bulunmaktad›r.
Dönemimizde derne¤e 70 yeni üye al›nm›ﬂt›r. Buna
karﬂ›l›k 1 üye istifa etmiﬂ ve dernek kurucular›ndan bir
üyemiz vefat etmiﬂtir.

Türk Farmakoloji Derne¤i
XXV. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 16 Aral›k 2005
ÖNER‹LER
1. Yeni ç›kan dernekler yasas›ndaki de¤iﬂiklikleri göz
önüne alarak dernek tüzü¤ünde gereksinimlere uygun
düzenlemelerin yap›lmas› gerekmektedir
2. Farmakoloji ailesine yeni kat›lan uzmanl›k/doktora
ö¤rencileri için laboratuvar çal›ﬂmalar› ve bilimsel
araﬂt›rmalarla ilgili temel bilgilerin verilece¤i bir yaz
okulunun düzenlenmesi düﬂünülebilir.
3. Üyelerin çeﬂitli bilimsel etkinliklere kat›l›m›n›
kolaylaﬂt›rmak için yaﬂama geçirilen burslar›n daha
etkin kullan›lmas› için çal›ﬂmalar yap›lmas› ve bu
burslar›n say›s›n›n art›r›lmas› uygun olacakt›r.

4. Di¤er dernekler, sivil toplum örgütleri, TTB ve TEB
gibi meslek örgütleriyle ve baﬂta Sa¤l›k Bakanl›¤› olmak
üzere kamu kuruluﬂlar› ve ilaç sanayisiyle daha fazla
kurumsal iﬂbirli¤i içinde bulunulmas›n›n derne¤imizin
yarar›na olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
5. Sa¤l›k medyas›yla kurumsal iﬂbirli¤i yap›larak ve
özellikle ilaçla ilgili toplumu ilgilendiren haberlerde
sa¤l›k medyas›na do¤ru bilgi aktar›m› sa¤lanmal›d›r.
6. Mevcut çal›ﬂma gruplar› eskiden oldu¤u gibi
desteklenmelidir
7. Derne¤in uluslararas› meslek örgütleriyle iliﬂkisi
art›r›larak daha önce adayl›¤›m›z› aç›klad›¤›m›z 2012
EPHAR kongresinin Türkiye’de yap›labilmesi için çaba
gösterilmelidir.
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Türk Farmakoloji Derne¤i
XXV. Dönem Yönetim Kurulu
Mali Durum Raporu, 16 Aral›k 2005
Prof. Dr. Hakan S. ORER
TFD Sayman
Bilanço
2004’ten devir
2005 Gelir*
Faiz, Fon ve kur fark›
Reklam Gelir alacaklar›
Gelir toplam›
Gider
Mevcutlar toplam›

81 536,15
42 831,23
5 211,81
4 399,00
133 978,19
26 445,35
107 532,84

*: Özkaynaklardan kullan›lan miktar (Fon bozma, vb.) da
eklidir.

Hesap dökümü
Vadesiz YTL
Vadesiz ABD Dolar› (16736,50 USD)
Vadeli ABD Dolar› (16337,43 USD)
Yat›r›m Hesab›:
(81 adet B- Tipi likit fon)
Vadeli YTL
Kasa
Posta Çeki Hesab›
Mevcutlar toplam›

15 534,41
22 460,38
21 588,78
9 066,49
38 669,67
40,20
172,91
107 532,84

Banka hesap numaralar›: Yap› ve Kredi Bankas› Hacettepe
ﬁubesi 1920025 (Vadesiz YTL), 2002316 (Vadeli YTL), 3000650 (Vadesiz
USD), 4000462 (Vadeli USD), 0474717 (Yat›r›m) 3008876 (Vadesiz
Euro). 1 USD=1.,3420 YTL olarak al›nm›ﬂt›r (13/12/2005 TCMB Döviz
al›ﬂ).
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2005 Gelirler da¤›l›m›
Aidat geliri*
7 733,40
Bülten reklam alacak)
4 569,00 (4 399,00)
Firma Ba¤›ﬂ
7 428,75
Fon Bozma (öz kaynaklar)
10 825,08
Toplant› geliri
12 275,00
TOPLAM
42 831,23
Eczac›baﬂ› Yurtd›ﬂ› Bursu (USD) 1 500,00
Kongre Geliri (USD)
11 158,00
TOPLAM USD
12 658,00
*: 2005 y›l›nda 219 üyemiz aidat ödemiﬂtir. Bu say› 2004 için
sadece 81’dir

2005 Giderler da¤›l›m›
Bülten matbaa ve posta masraf› 6 523,02
EPHAR aidat›
964,40
IUPHAR aidat› (USD)
589,00
Klin. Farma Sempozyumlar› 5 318,00
K›rtasiye, hizmet al›m›, internet 381,30
K›ﬂ ve Bahar toplant›lar›
8 496,84
Muhasebe ücreti
831,00
Özlük Haklar› ödemeleri
3 439,22
Vergi
349,02
Di¤er
90,05
Toplam
26 445,35
IUPHAR aidat› banka masraf› 52,50
Yurtd›ﬂ› seyahat bursu (USD) 1 000,00

Türk Farmakoloji Derne¤i XXVI Dönem Yönetim Kurulu Mali Durum
Raporu, 16 Aral›k 2005
2006 Bütçe Tasar›s› Gelirler
Aidat geliri*
4 000
Bülten reklam
10 000
Firma Ba¤›ﬂ
7 500
Fon Bozma (öz kaynaklar)
11 000
Toplant› geliri
2 000
TOPLAM
34 500
Eczac›baﬂ› Yurtd›ﬂ› Bursu (USD) 1 500,00
Kongre Geliri (USD)
Kongre
düzenlenmeyecektir
TOPLAM USD
1 500,00
*: Aidat borç yükü azald›¤› için tahmini gelir daha düﬂük
verilmiﬂtir.

2006 Bütçe Tasar›s› Giderler
Bülten matbaa ve posta masraf› 7 000
EPHAR aidat›
1 000
IUPHAR aidat› (USD)
900
Klin. Farma Sempozyumlar› 6.000
K›rtasiye, hizmet al›m›, internet 500
K›ﬂ ve Bahar toplant›lar›
10 000
Muhasebe ücreti
1 000
Özlük Haklar› ödemeleri
4 000
Vergi
400
Di¤er
500
Toplam
31 300
Yurtd›ﬂ› seyahat bursu (USD) 2 000,00
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Türk Farmakoloji Derne¤i XXVI.
Seçimli Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›nda Tüzü¤ümüzün 17. ve
19. Maddeleri De¤ißtirildi
17. Madde De¤iﬂiklik Gerekçesi
Reklam geliri oldu¤u gerekçesi ile TFD Bülteni bir
“iﬂletme” olarak kabul edilmiﬂ ve Türk Farmakoloji
Derne¤i kurumlar vergisi mükellefi olmuﬂtur. Bundan
böyle, Dernek sayman› Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir
ve Envanter Defteri tutmak zorunlulu¤undad›r.
Bu amaçla, Serbest Muhasebeci Çetin Uyan›k ile
sözleﬂme yap›larak muhasebenin sevk ve idaresi
sa¤lanm›ﬂt›r. Dernek Tüzü¤ü’nün Sayman’›n görevleri
ile ilgili 17. Maddesinin bu de¤iﬂiklikleri içerecek ﬂekilde
tadil edilmesi gereklidir.
17. Madde de¤iﬂiklik önergesi
17. Madde Eski Metin
Sayman, Derne¤in gelir ve gider hesaplar›n› usulüne
göre tutar. Y›ll›k ödentileri al›nd› belgesi karﬂ›l›¤›nda
toplar, Dernek paras›n› Türkiye'deki bir banka ﬂubesinde
tutar. Sa¤lanan gelirleri 10 gün içinde Derne¤in banka
hesab›na iﬂletir. Genel Kurul'un uygun görece¤i miktarda
harcamay› Dernek Baﬂkan›'n›n onay› ve sorumlulu¤u
ile yapar. Bütçe ve bilançoyu haz›rlar. Bu amaçla, gelirgider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, ve
demirbafl defteri tutar. Her y›l sonunda, Yönetim
Kurulu'na sunulmak üzere, bütçe durumu hakk›nda
rapor haz›rlar.
17. Madde Yeni Metin
Sayman, Derne¤in gelir ve gider hesaplar›n› usulüne
göre tutar. Y›ll›k ödentileri ve ba¤›ﬂlar› al›nd› belgesi
karﬂ›l›¤›nda toplar, Dernek iﬂletmelerinin elde etti¤i
gelirler (örne¤in reklam gelirleri) için fatura keser,
tahakkuk eden vergileri öder. Dernek paras›n›
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Türkiye'deki bir banka ﬂubesinde tutar. Sa¤lanan
gelirleri 10 gün içinde Derne¤in banka hesab›na iﬂletir.
Genel Kurul'un uygun görece¤i miktarda harcamay›
Dernek Baﬂkan›'n›n onay› ve sorumlulu¤u ile yapar.
Yasa ve Yönetmeliklerde belirtildi¤i ﬂekilde bütçe,
bilanço ve/veya yevmiye kay›tlar›n› tutar, Dernek
demirbaﬂlar›n› kaydeder. Yönetim Kurulu’nun
yetkilendirmesi ile gerekti¤inde kiﬂi veya kuruluﬂlarla
derne¤in muhasebesini tutmak için mukavele yapar.
Her y›l sonunda, Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere,
bütçe durumu hakk›nda rapor haz›rlar.
19. Madde de¤iﬂiklik önergesi
19. Madde Eski Metin
Giriﬂ aidat› as›l üyeli¤e kabul esnas›nda, bir defaya
mahsus olmak üzere al›nan 4 (dört) milyon TL's›d›r. Bu
miktar y›ll›k aidat›n iki kat›ndan az olmamak kayd›yla
Genel Kurul'ca de¤iﬂtirilebilir.Y›ll›kaidat as›l üyeler için
2 (iki) milyon TL'd›r ve Genel Kurul taraf›ndan belirlenir.
Kurul'ca de¤iﬂtirilebilir.Y›ll›k aidat as›l üyeler için 20
YTL'dir ve Genel Kurul taraf›ndan belirlenir.
19. Madde Yeni Metin
Giriﬂ aidat› as›l üyeli¤e kabul esnas›nda, bir defaya
mahsus olmak üzere y›ll›k aidat d›ﬂ›nda al›nan 20 YTL’dir.
Bu miktar y›ll›k aidattan az olmamak kayd›yla Genel
Kurul'ca de¤iﬂtirilebilir.Y›ll›k aidat as›l üyeler için 20
YTL'dir ve Genel Kurul taraf›ndan belirlenir.

Prof. Dr. Orhan ALTINKURT’un
An›s›na
(23.05.1924-23.10.2005)..,
Prof. Dr.Nurettin ABACIO⁄LU
Gazi Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi,
Farmakoloji Anabilim Dal›
Yitirilenin ard›ndan yazmak, yaz›lar›n en
zorlar›ndand›r. Üç beﬂ sat›rda hem bir iç s›cakl›¤›n› ya
da ac›mas›n› paylaﬂmak ve hem de sayg›ya de¤er bir
yaﬂanm›ﬂl›klar toplam› için teﬂekkür etmek ve bir de
bunu yak›ﬂan biçimde ve gere¤i gibi becerebilmek öyle
kolay kotar›las› bir iﬂ de¤ildir.
Orhan Hoca’n›n ard›ndan yazmaya oturdu¤umda,
beni ilk karﬂ›layan güçlükler iﬂte bunlard› ve
yetmezmiﬂcesine, daha ötesi oldu¤unun fark›ndal›¤›n›
da kafamda taﬂ›yordum. Yetiﬂtirdi¤i binlerle ö¤rencisi
aras›ndan, de¤im yerindeyse ve neredeyse bir bölük
insan› do¤rudan farmakoloji bilim alan›na kazand›rm›ﬂt›
ve ﬂimdi bu yaz›, kolektif bir çaban›n ürünüymüﬂcesine
o bir bölük insan›n duygu ve teﬂekkürlerini de kapsar,
yans›t›r bir içerikte olmal›yd›.
Derin soluk almaktan baﬂka çarenin olmad›¤› bu
bo¤uﬂmada kusur olursa af oluna...,
Türkiye Farmakoloji e¤itiminde köﬂetaﬂ› olan hocalar
vard›r; Orhan Hoca’da onlardan bir tanesiydi.
Farmakoloji uzmanl›k e¤itimini ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi Farmakoloji ve Tedavi Klini¤i’nde yapm›ﬂt›.
Yani Akil Muhtar’›n temelini att›¤› bir okulun
ö¤rencisiydi. Bundan gurur duyard› ve bir keresinde
de yetiﬂti¤i klinikten al›nm›ﬂ ilk uzmanl›k diplomas›n›
gösterdi¤inde övünçle hocalar›n›, arkadaﬂlar›n› ve
klini¤ini uzun uzun hikaye etmiﬂti.
‹stanbul günlerinden sonra, ailesiyle Ankara’ya göçü;
Refik Saydam’da farmakoloji uzman› olarak verilmiﬂ
önemli hizmetler ve Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

Farmakoloji Kürsüsüne, kürsü baﬂkan› ve Fakülte Kurucu
Dekan› olan Prof. Nurettin Mazhar Öktel’den sonra geliﬂi.
Emekli oldu¤u güne de¤in, Kürsüsünde araﬂt›rmalar›
ve ö¤rencileriyle derslerde geçirdi¤i zamanlar ve
hocal›¤›. ‹ﬂte biz geride kalanlarca bir kaç sat›rda
yap›labilen koca bir yaﬂam›n özetindeki baﬂl›ca
köﬂebaﬂlar› ve ﬂimdi unutulmayacak y›¤›nla ortak
an›lar.
Hoca, gönlü, yüre¤i temiz, sevgi dolu babacan bir
insand›. Yüzündeki ciddi ifade, etraf›ndaki gençlerin
toyluluklar›na denk gelebilecek bir acemiliklerine karﬂ›,
baﬂtan peﬂin tak›n›lm›ﬂ bir dalga k›ran tavr›yd›; ama
ayn› gençlerin dertlerine, sorunlar›na ve onlar›n
çözümlerine yüre¤inin kap›lar› ard›na kadar aç›kt›. Bu
sadece kendi kürsüsündeki gençlerle paylaﬂ›lan bir
özellik de de¤ildi. 1970-80 li y›llar›n a¤›r, bunal›ml› ve
çat›ﬂmal› üniversite ortam›nda, kendisini odas›na
kilitlemeden, asistanlar›yla birlikte, fakültedeki her
ö¤renci olay›n›n içerisinde, çat›ﬂmalar›n sonland›r›c›s›;
arabulucusu, nasihat edeni, gerekti¤inde ö¤rencinin
kula¤›n› çekeni, gerekti¤inde polisi teskin ya da zapt
edeni oldu; olmaya özen gösterdi; y›lmadan çabalad›.
Yani, eﬂit mesafede ve hakkaniyet gösterir bir baba gibi
davrand› hep.. Bugün hepsi birer farmakoloji hocas›
olan ö¤rencileri olarak ortaklaﬂa paylaﬂt›¤›m›z ilk
karakter özelli¤i de galiba buydu.
Laboratuvardaki otoriter gündelik teftiﬂleri; her
deney hakk›nda uzun tekmil al›ﬂlar›; tekmillerin bir
müddet sonra bir sözlü s›nava dönüﬂmesi, Hoca’ya
al›ﬂma süresi içinde ö¤rencileri için az buz stres de¤ildi.
Laboratuvar kap›s›n› t›klatarak içeriye giriﬂi ve her banko
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önüne “Sen ni yapt›n?” diye yaklaﬂmas›ndaki bulutlar
bugün çoktan da¤›ld›. Hoﬂ an›lar olarak hat›rlanan o
çabalar›n, yetiﬂtirdiklerinde b›rakt›¤› izlere bak›nca,
ö¤renmenli¤ine iliﬂkin referanslar›n›n kal›c›, özlü ve
do¤ru oldu¤u da ﬂimdilerde daha fazla olurlanmakta
ve anlaﬂ›lmakta...
Hoca, anlatt›klar›m›z› son derece ciddi bir ifadeyle
dinlerdi. Ve anlat›lanlar›n, anlatan için belki de en kritik
bir yerinde “netice” nidas›yla iﬂin özetlenmesine
geçmemizi sa¤lard›.
Bu yaz› için de, galiba böyle bir “netice” fasl›na
ulaﬂmak gerekiyor.
De¤erli Hocam›z,
Yaﬂam›n boyunca babacan rehber bir hoca olarak
bizi yetiﬂtirme gayret ve çal›ﬂkanl›¤›n ve bize aﬂ›lad›¤›n
bilim sevgisi için sana teﬂekkürlerimizi sunuyoruz.
Yetiﬂtirdi¤in binlerce ö¤renci aras›nda bizler de yer
ald›k. Bizim yetiﬂmemizde ayr›ca yapt›¤›n ö¤retmenlik,
bizi de yeni ö¤renciler yetiﬂtirme ﬂans›na eriﬂtirdi. Seni
minnetle an›yoruz.
Biz k›demli ö¤rencilerin ‹lker Kanz›k, Melih Altan,
Nurettin Abac›o¤lu, Yusuf Öztürk, Nuray Ar›, Rümeysa
Demirdamar, Tanju Özçelikay, Can Pekiner, Çimen
Karasu, Serap Gür ve izinden yürüyen daha genç bütün
ö¤rencilerin, an›n önünde sayg›yla e¤iliyor ve seni ›ﬂ›k
dolu dileklerle u¤urluyoruz.

Gen Pharmacol. 1993 Jan;24(1):121-6.
Basal and histamine-induced gastric acid
secretion in alloxan diabetic rats.
Ozcelikay AT, Altan VM, Yildizoglu-Ari N, Altinkurt
O, Onur F, Ozturk Y.
Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy,
University of Ankara, Turkey.
Effects of alloxan-induced diabetes on the rat gastric
acid secretion were investigated using a number of
biostatistical models described earlier. 2. Histamineinduced gastric acid secretion was found to be decreased
in alloxan-diabetic rats when compared with their agematched controls. 3. Basal acid secretion was also
decreased depending on experimentally-induced
diabetes. 4. The above results strongly suggest that
alloxan-induced diabetes depresses vagal activity and
H2-receptor activity in the stomach.
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Peptides. 1990 Jan-Feb;11(1):39-44.
Bradykinin receptors in isolated rat duodenum.
Altinkurt O, Ozturk Y.
Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy,
University of Ankara, Turkey.
Pharmacological properties of the bradykinin
receptors in the isolated rat duodenum were investigated
by examining the relaxant and contractile responses
to bradykinin and [des-Arg9]-bradykinin, an agonist
of B1 receptors. A specific desensitization and de novo
formation for B1 receptors were observed. Changes in
medium pH caused a decrease in the responses to
bradykinin and [des-Arg9]-bradykinin of rat
duodenum. Urea incubation in test tube inhibited the
responses to bradykinin and [des-Arg9]-bradykinin of
rat duodenum, while urea in bathing medium was
ineffective. These findings strongly suggested that (a)
ionic bonds are important in the interaction between
bradykinin and its receptors, and (b) B2 receptors in
rat duodenum are different from those in guinea pig
ileum.

Arzneimittelforschung. 1980;30(1):41-4.
Non-competitive inhibition of bradykinin,
acetylcholine and histamine on guinea-pig ileum
with streptomycin and vitamin K3.
Altinkurt O, Kanzik I.
Streptomycin and vitamin K3 were studied on the
guinea-pig ileum for their effects on the cumulative
dose-response curves of bradykinin, acetylcholine and
histamine. Streptomycin and vitamin K3 antagonized
each of these agonists non-competitively. The
comparison of the non-competitive affinities of the
antagonists indicate that all of these agonists
antagonized by a common mechanism.

Farmakoloji E¤itiminde
Kußaklararas› Bilimsel Etkileßme
Semineri 8-10 Mart 2006’da
Uluda¤’da Yap›l›yor
Doç. Dr. Bahar TUNÇTAN
Mersin Üniversitesi Yeniﬂehir Kampüsü
Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›
Say›n hocalar›m ve sevgili arkadaﬂlar›m,

yürütülebilmesi aç›s›ndan, en geç 24 ﬁubat 2006 tarihine
kadar kat›l›p formlar›n› doldurup ekteki duyuruda
belirtildi¤i ﬂekilde Symcon Turizm ve Ticaret Ltd. ﬁti.'ye
iletmelerine dikkat edilmesini, geç kal›nmamas›n›
özellikle rica ederim.
Sayg› ve sevgilerimle,

8-10 Mart 2006 tarihlerinde geleneksel olan Türk
Farmakoloji Derne¤i Farmakoloji E¤itiminde Kuﬂaklararas›
Bilimsel Etkileﬂme Seminerleri Program'lar›ndan birini
daha yapaca¤›z. Toplant›m›z A¤ao¤lu Resort, Oteller
Bölgesi, Uluda¤, Bursa’da yap›lacaktir. Otel ile ilgili
bilgi almak isteyenler www.agaoglumyresort.com.tr
adresini inceleyebilirler.
Hepimizin çok iyi bildigi gibi bu toplant›n›n amac›,
Türk Farmakoloji Derne¤i Üyesi olan ve uzmanl›¤›n›
/doktoras›n› bitirmiﬂ, ancak doçent olmam›ﬂ
arkadaﬂlar›m›z›n "uzmanl›k/doktora e¤itimleri
sonras›nda gerek yurt içi gerekse yurt d›ﬂ›nda yapm›ﬂ
oldu¤u çal›ﬂmalar›" akademik nezaket ölçüleri içinde
dinlemek, tart›ﬂmak, yap›c› eleﬂtirilerde bulunmak ve
bu arkadaﬂlar›m›za daha sonraki çal›ﬂmalar›nda bilgi
ve tecrübelerimiz dahilinde yol göstermektir. Ayr›ca,
y›lda en az bir kez de olsa, birbirimiz ile yaﬂad›¤›m›z
ﬂehirlerden ve ortamlardan farkl› bir yerde buluﬂmak,
sohbet etmek, e¤lenmek ve ayn› zamanda dinlenmek
f›rsat›n› bulmakt›r. Bu toplant›da ayr›ca meslekte 30
y›l›n› dolduran hocalar›m›za plaket verilecektir. Bu
konuda ayr›nt›l› bilgi ve plaket verilecek hocalar›m›z›n
adlar› daha sonra sizlere ulaﬂt›r›lacakt›r.
Bu amaçlar ile, sizlerden ricam en geç 23 Ocak 2006
tarihine kadar konuﬂmac› olmak isteyen arkadaslar›m›z›n
konuﬂma baﬂl›klari ile birlikte bana haber vermeleridir.
Ayr›ca, organizasyonun h›zl› ve düzenli bir ﬂekilde
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Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itiminde Kußaklararas› Bilimsel Etkileßme Semineri
Program›
Prof. Dr. Orhan Alt›nkurt Toplant›s›
8-10 Mart 2006, Uluda¤, Bursa
“Farmakoloji E¤itiminde Kuﬂaklararas› Bilimsel
Etkileﬂme Seminerleri”nin on beﬂincisi, Prof. Dr. Orhan
Alt›nkurt an›s›na, 8-10 Mart 2006 tarihinde Uluda¤Bursa'da düzenlenecektir. Toplant› Oteller Bölgesi'nde
bulunan A¤ao¤lu Resort'ta www.agaoglumyresort.com.tr
yap›lacakt›r.
Konaklama ücretleri (%18 KDV hariç):
8 - 10 Mart 2006
1 kiﬂilik odada kiﬂi baﬂ› herﬂey dahil / 1 gece 120 YTL

Toplant›ya kat›lmak isteyenlerin en geç 24 ﬁubat
2006 tarihine kadar, aﬂa¤›da verilen isim veya hesap
numaras›na konaklama ücretlerinin tamam›n›
yat›rmalar› ve aﬂa¤›daki formu doldurarak, dekontun
fotokopisi ile birlikte aﬂa¤›daki adrese faks, posta veya
e-mail ile göndermeleri gerekmektedir; ödeme
yapmayanlar›n rezervasyonlar› kabul edilmeyecektir.
24 ﬁubat 2006 akﬂam›na kadar yap›lacak rezervasyon
iptalleri otelin durumuna göre kabul edilecek olup
konaklama ücretinin tamam› geri ödenecektir. Bu
tarihten sonra yap›lacak iptaller kabul edilmeyecek
olup, konaklama ücreti geri ödenmeyecektir.

2 kiﬂilik odada kiﬂi baﬂ› herﬂey dahil / 1 gece 80 YTL
3 kiﬂilik odada kiﬂi baﬂ› herﬂey dahil / 1 gece 70 YTL
Ailesi ile ayn› odada kalan çocuklar için 0-6 yaﬂ
grubu çocuklar ücretsizdir. 7-12 yaﬂ grubu çocuklar için
konaklama ücretinin %50'sini ödeyeceklerdir.
Konaklama ücretine aç›k büfe sabah kahvalt›s›, geç
kahvalt›, ö¤le ve akﬂam yeme¤i, snack servis, gece
çorbas›, 07:30-24:00 aras›nda loby ve yemeklerde al›nan
alkollü ve alkolsüz yerli içecekler, mini barda kiﬂi baﬂ›
0.5 L su ile kapal› yüzme havuzu ve saunaya giriﬂ
dahildir.
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Ulaﬂ›m
Talebe göre 8 Mart 2006 tarihinde Bursa - Uluda¤,
10 Mart 2006'da ise toplant› bitimi ö¤leden sonra Uluda¤
- Bursa aras›nda özel otobüsler ile transfer imkan›
sa¤lanacakt›r. Transfer isteyenlerin 24 ﬁubat 2006
tarihine kadar taleplerini bildirmeleri ve daha sonra
talebe göre belirlenecek olan ücreti aﬂa¤›da verilen
hesap numaralar›na yat›rmalar› gerekmektedir.

Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itiminde Kußaklararas› Bilimsel Etkileßme Seminerleri Program›
Prof. Dr. Orhan Alt›nkurt Toplant›s›
8-10 Mart 2006, Uluda¤, Bursa
Baßvuru Formu
Ad› Soyad›
Ünvan›
Üniversite Fakülte
Yaﬂ (ay/y›l/gün)
Adres
Tel (‹ﬂ)
Tel (GSM)

Faks

E-mail

8 Mart
27 May›s
Tek kiﬂilik oda istiyorum
2 kiﬂilik oda istiyorum
Odam› ﬂu kiﬂilerle paylaﬂmak isterim:
Ulaﬂ›m
Bursa-Otel Bursa
Ulaﬂ›m istiyorum
Ulaﬂ›m istemiyorum
8 Mart 2006 (Bursa-Otel)
14.30
16.00
10 Mart 2006 (Otel-Bursa)
14.00
Geliﬂ Tarihi
Ayr›l›ﬂ Tarihi
Ödeme Hesab›m
Konaklama Ücreti
gece
kiﬂilik odada xYTL
Toplam
YTL
Ulaﬂ›m Ücreti
kiﬂi xYTL
Toplam
YTL
Genel Toplam
YTL
Ödenmesi Gereken
T.L. belirtilen verilen hesaba yat›r›lm›ﬂt›r.
Önemli Tarihler
Konuﬂmac›lar için son baﬂvuru tarihi
: 23 Ocak 2006
Konuﬂmac›lar›n metinlerini göndermeleri için son baﬂvuru tarihi
: 20 ﬁubat 2006
Kat›l›mc›lar için son baﬂvuru tarihi
: 24 ﬁubat 2006
Rezervasyon iptalleri için son baﬂvuru tarihi
: 24 ﬁubat 2006
Konuﬂmac›lar ve Kat›l›mc›lar için Bilgi
Doç. Dr. Bahar Tunçtan
Konaklama

Mersin Üniversitesi, Yeniﬂehir Kampüsü, Eczac›l›k Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., 33169, Mersin.
Tel (iﬂ): 0 324 341 0605; 0 324 3412815 / 2633; tel (GSM): 0 533 2178095; faks: 0 324 341 0605; 0 324 3413022; e-posta:
btunctan@yahoo.com - btunctan@superonline.com veya btunctan@mersin.edu.tr

Mine Kaya
Organizasyon Sorumlusu
Symcon Turizm ve Ticaret Ltd. ﬁti
Cinnah Cad., No: 26 / 10, 06690, Çankaya, Ankara.
Tel: 0 312 467 3570; Faks: 0 312 467 3802; E-posta: mkaya@symcon.com.tr; Web: www.symcon.com.tr
Hesap Numaras›
Hesap No

: Symcon Turizm ve Ticaret Ltd. ﬁti., Finansbank Altunizade ﬁubesi (856)
: 12247855 (YTL)
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Neden Araßt›rma Yap›yoruz ? *

Prof. Dr. Emine Demirel YILMAZ
Prof. Dr. Eyüp Sabri AKARSU
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›
Asl›nda bu soruyu “iﬂimizi neden yap›yoruz?” gibi
en genel anlamda da sorabiliriz. ‹ﬂi, “yaﬂam›m›z›
sürdürmemiz için gerekli maddi olanaklar› sa¤layan
etkinlikler” diye tan›mlad›¤›m›zda; kapsam çok geniﬂ
olacakt›r. Ancak bunu kendi alan›m›zla s›n›rland›r›rsak;
bir bilim insan›, bir akademisyen olarak; “iﬂimizi neden
yap›yoruz?” yan›nda; “iﬂimizi nas›l yap›yoruz?”
sorusunu da cevapland›rmam›z gerekir (en az›ndan
kendi kendimize).
‹ﬂ dedi¤imiz de asl›nda, bulundu¤umuz üniversite
ortam›nda, üç ana yükümlülükten oluﬂmaktad›r.
Araﬂt›rma, e¤itim ve hizmet; iﬂimizin üçlü parças› olarak
hep önümüzde duruyor. Bunlar› farkl› a¤›rl›klarda ve
farkl› gönül hoﬂluklar›yla yerine getirmeye çal›ﬂ›yoruz.
Güle oynaya yapt›klar›m›z›n yan›nda, elimizin gitmedi¤i
ayak sürüdü¤ümüz iﬂler de var. Baz›lar›n› mecburiyetten,
baz›lar›n› gönüllü olarak zevk alarak yap›yoruz.
Bir üniversite çal›ﬂan› olarak üç ana iﬂlevimizin,
araﬂt›rma parças›n› irdelersek; “bilimsel araﬂt›rmalar›
neden yap›yorum?” as›l sorumuz olacakt›r. Bilimsel
araﬂt›rman›n temel noktas› olan “bilimsel bir sorun” ve
“merak eden bir bilim insan›”ndan yola ç›karsak;
kuﬂkusuz bu sorunun cevab› “merak etti¤im için”
olacakt›r. Ancak günümüz koﬂullar›nda bu soruya can› gönülden böyle cevap verebilecek kaç bilim insan› var
aram›zda? Bu sorunun, dile getirilebilen ya da
getirilemeyen öyle çok cevab› var ki gözlemledi¤imiz:
“akademik yükseltmelerim için gerekiyor”, “ﬂan ﬂöhret
sahibi olurum”, “ödül kazan›r›m”, “arkadaﬂ›m›n merak›
bana da yay›n olur”, “o iﬂin etkinlikleri hoﬂuma gidiyor”,
“etrafa hava atar›m”, “yay›n›m olsun dosyam dolsun”,
“görevim bu”, “ekmek paras›”, “yapacak baﬂka iﬂim
yok” ... gibi pek çok cevab›, hepimiz biliyoruz.
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Öte yandan, cevab›m›z “merak etti¤im için” olsa
bile; “bilimsel araﬂt›rmalar› nas›l yap›yorum?” sorusunu
da, kendi kendimize dürüstçe cevaplamam›z gerekir.
Genellikle “niyetleriyle gerçekleﬂtirdikleri aras›nda
uyuﬂmazl›k” yaﬂayan insan›m›z için, bu sorunun da
cevab›n› vermek zor olmal›. ‹ﬂimizi nas›l yapt›¤›m›zla
ilgili olarak bizim deneyimlerimize dayanarak yapt›¤›m›z
(yar› ciddi yar› ﬂaka) bir s›ralama var: “1-Tutkuyla
yaﬂam›n merkezine koyup yapmak. 2-Kendini adayarak
bilinçli olarak süreci de¤iﬂtirmek. 3-Durumdan vazife
ç›kararak yapmak. 4-Görev bilinciyle yapmak. 5Kafas›ndaki kal›ba göre iﬂ yapmak. 6-‹ﬂ olsun diye
yapmak. 7-Durumu idare etmek. 8-Gönülsüz yapmak.
9-Dalga geçmek. 10-Yapmamak.”
Kuﬂkusuz herkesin geçimini sa¤lamak için bir iﬂi
(geliri) olmal› ya da var. Ancak gönül ister ki, “yaﬂamak
için bilimsel araﬂt›rmalar yapmak” yerine, bilim insanlar›
“diledikleri bilimsel araﬂt›rmalar› yapmak için yaﬂas›n”.
Prof. Dr. Akil Muhtar’›n da dedi¤i gibi “bilim adaml›¤›
bir meslek de¤il, bir yaﬂam tarz›” olsun. Hiç olmazsa,
ülkemizdeki bilimsel topluluk, bilimsel araﬂt›rman›n
temeli olan “bilimsel bir sorunu merak eden”
insanlardan oluﬂsun. En az›ndan bu temel, “olmazsaolmaz” koﬂul olarak, akademik yükseltme ve ödül
adaylar›nda sorgulans›n.

*Bu metin, yazarlar›n Türk Farmakoloji Derne¤i
Bülteni’nde daha önce (79:11, 2004) yay›nlanan bir
yaz›s›yla birlikte tasarlanm›ﬂt›r. Ancak bu makalenin,
o yaz›n›n ard›ndan de¤il, belki de öncesinde kaleme
al›nmas› daha uygun olacakt›. Bu nedenle, iki yaz›y›
birlikte sunuyoruz:

Neden Araßt›rma Yap›yoruz ?

NEDEN YAYIN YAPIYORUZ?
Prof. Dr. Eyüp S. Akarsu,
Prof. Dr. Emine Demirel Y›lmaz
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve
Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›
Günümüz Türkiyesi’nin akademik koﬂullar›
dikkate al›nd›¤›nda bu soruya “tabii ki doçent ya
da profesör olabilmek için” diye, cevap vermek
mümkün. Ancak farmakoloji ile u¤raﬂan bilim
insanlar› olarak, bu cevap bizi çok ba¤lam›yor ya
da ba¤lam›yordu bir zamanlar. Geleneksel yap›m›z
içinde bilimsel yay›n yapmak, “bir yaﬂam tarz›”
say›lm›ﬂt›r hep. Bu nedenle yukar›daki soruya bizler
“bilimsel verilerimizi paylaﬂmak için” ya da
“büyüklerimizden öyle gördü¤ümüz için” diye
cevap verebiliriz.
Geçen zaman bizlere yay›n yapma olgusunun
bilimle u¤raﬂan kiﬂiler için en önemli d›ﬂa vurum
arac› oldu¤unu ö¤retti. Yay›n yapmak suretiyle
fikirlerimizi aç›klayabiliyorduk ve bu eylemin
sonucunda ortaya ç›kan yay›nlar, hukuken “fikir
eserleri” kapsam›nda de¤erlendiriliyordu. Yani bu
iﬂ (taﬂ›d›¤› romantizmin yan› s›ra) ciddi; ciddi
oldu¤u kadar da teknik bir iﬂti. Yay›n yapaca¤›m›z
derginin yay›n kurallar›na uyarak, bu teknik
sorunlar› çözüyorduk. Fakat, kurallar aras›nda yer
alan, etik kurallara uygun iﬂ yapmak ya da
”copyright” hakk›n› devretmek gibi kavramlar›,
hep ayn› ﬂekilde alg›lam›yorduk.

Yine geçen zaman bizlere gösterdi ki, bilimsel
araﬂt›rma ve yay›n aﬂamas›nda (farmakoloji camias›
da dahil olmak üzere) ülkemizde çok ciddi sorunlarla
karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Özellikle son y›llarda getirilen
yay›n say›s› zorunlulu¤u ve Türkiye’nin bilimsel
yay›nlar cetvelinde üst s›ralara yükseltilmesi ülküsü
nedeniyle, bilim insanlar› neredeyse bir panik
havas›nda bilimsel yay›n yapma peﬂindedirler.
Gerekli alt yap›, entellektüel donan›m ve kaynak
sa¤lanmaks›z›n yap›lan bu tür güdülemeler
sonucunda özellikle akademik kariyerlerinin baﬂ›nda
olan insanlar ciddi hatalar yapabilmekte ve bu
hatalar›n bedelini de bazen çok a¤›r ödemektedirler.
Ancak yine fark ettik ki, bu “fahiﬂ” hatalarda bile,
bir “naif” yön bulunabilmektedir. Bilimsel araﬂt›rma
ve yay›n sürecine iliﬂkin baz› etik kavramlar›
tart›ﬂarak, yorumlayarak ve bu kavramlara e¤itim
program› içinde yer vererek; bu hatalar›
önleyebilmek olas›d›r.
Dolay›s›yla, öncelikle bir tespit yapmak
zorunday›z: Bilim ve yay›n eti¤i kavramlar› ve bunun
yorumlanmas›, tüm Türkiye’de oldu¤u gibi,
farmakoloji ailesi içinde de önemli bir sorundur.
Bizce, bu sorununun kökeninde etik kavramlar›n
iyi bilinmemesi yatmaktad›r. Bu nedenle sorunun
ve çözüm yollar›n›n farmakoloji ailesi içinde
kiﬂiselleﬂtirilmeden tart›ﬂ›lmas›n› ve bir öneriler
demeti haz›rlanmas›n› arzu ediyoruz. Bir baﬂlang›ç
olarak, Prof. Dr. Berna Arda taraf›ndan kaleme
al›nm›ﬂ “Bilim Eti¤i” baﬂl›kl› yaz›y›, bilgilerinize
sunuyoruz.
Türk Farmakoloji Derne¤i Bülteni, 79:11, 2004.
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Geçti¤imiz günlerde de¤ißik bas›n organlar›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›
‹laç ve Eczac›l›k Eski Genel Müdürü ve ßu an Ça¤daß Eczac›lar
Derne¤i’nde çal›ßmalar›n› sürdürdü¤ü bildiren Say›n Ecz. Necla
Bal’›n Türkiye’de “klinik ilaç araßt›rmalar›yla” ilgili demecinden
yap›lan bir haber yeralm›ßt›r.
Bu konuyla ilgili olarak Türk Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu
aßa¤›daki bas›n aç›klamas›n› yapmay› gerekli görmüßtür:

Klinik ilaç araﬂt›rmalar›, Sn. Bal’›nda yaz›s›nda
belirtti¤i üzere, yeni ilaç geliﬂtirmenin “olmazsa olmaz”
aﬂamas›d›r. Laboratuvarlarda deney hayvanlar›nda
yap›lan preklinik çal›ﬂmalardan sonra ilaç olmaya aday
yeni molekül ancak “faz çal›ﬂmalar›” denilen klinik ilaç
araﬂt›rmalar› tamamland›ktan sonra ve bu çal›ﬂmalarda
etkilili¤i ve güvenlili¤iyle ilgili yeterli kan›t elde
edildikten sonra sa¤l›k otoritelerinden gerekli ruhsat›
alarak yeni bir ilaç olarak insanlar›n kullan›m›na
sunulabilmektedir.
Klinik ilaç araﬂt›rmalar›ndan sadece Faz I çal›ﬂmalar›
“sa¤l›kl› gönüllülerde” yap›lmakta, buna karﬂ›n Faz II,
Faz III ve Faz IV çal›ﬂmalar› “hastalar” üzerinde
yap›lmaktad›r. Kanser tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n
Faz I çal›ﬂmalar› da, -ilaçlar›n özellikleri nedeniyle
zorunlu olarak- büyük oranda kanser hastalar› üzerinde
yap›lmaktad›r. Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden binlerce
hastan›n kat›ld›¤› Faz II ve Faz III çal›ﬂmalar›
tamamland›ktan sonra firma ruhsat için baﬂvuru yapma
hakk›n› kazanmaktad›r. Bir molekülün ruhsat için
baﬂvurabilmesi için gereken çal›ﬂmalar›n toplam süresi
15-20 y›l›, ruhsat için sunulan belgelerin
de¤erlendirilmesi için geçen süre ise 5 y›l›
bulabilmektedir. Faz IV çal›ﬂmalar›, ilaç ruhsat al›p
piyasaya ç›kt›ktan sonra yap›lan çal›ﬂmalard›r. Ruhsat
alm›ﬂ orijinal ilaçtan sonra onun “muadili” olarak kabul
edilen “jenerik” ilaçlar›n ruhsat almas› için gerekli olan
biyoeﬂde¤erlilik çal›ﬂmalar› da, sa¤l›kl› gönüllüler
üzerinde yap›lan çal›ﬂmalara bir örnektir.
Say›n Bal’›n yaz›s›nda konu edilen yeni ilaç geliﬂtiren
ilaç ﬂirketlerinin klinik ilaç araﬂt›rmalar›n› kendi
vatandaﬂlar› üzerinde yapmad›¤› ve Türkiye’de veya
geliﬂmekte olan ülkelerde yapt›klar›, bir baﬂka deyiﬂle
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Türkleri nerdeyse “kobay” olarak kulland›klar› iddias›
kesinlikle do¤ru de¤ildir. Amerika Birleﬂik Devletleri
(A.B.D) ve di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerde, ülkemizde yap›lan
klinik ilaç araﬂt›rmalar›ndan çok daha fazlas›
yap›lmaktad›r. 2003 verilerine göre Avrupa ülkelerinde
klinik ilaç araﬂt›rmalar› için ayr›lan yat›r›m yaklaﬂ›k 8
Milyar Euro’dur (EFPIA, European Federation of
Pharmaceutical Industries and Assocciation verisi). Buna
karﬂ›n ülkemizde 2005 y›l›nda klinik araﬂt›rmalar için
ayr›lan yat›r›m 25 Milyon USD’dir (A‹FD, Araﬂt›rmac› ‹laç
Firmalar› Derne¤i verisi). Ayr›ca A.B.D. ve Avrupa’da
klinik ilaç araﬂt›rmalar› için sadece siyah ›rk veya
az›nl›klar kullan›lmamakta, bu ﬂekilde bir ayr›m
yap›lmamaktad›r. Gerçi A.B.D’de 1936 y›l›nda zenci ve
fakirlerin dahil edildi¤i sifiliz çal›ﬂmas›nda, daha sonra
penisilin tedaviye girmesine ve sifiliz tedavisinde etkin
olarak kullan›lmas›na ra¤men, çal›ﬂmaya al›nan
hastalara ilaç verilmemesi gibi baz› yanl›ﬂ uygulamalar
yap›lm›ﬂ; bu nedenle A.B.D.’de 1974 y›l›nda “Ulusal
Araﬂt›rma Yasas›” ç›kar›lm›ﬂ, ayr›ca Dünya T›p Birli¤inin
ilk defa 1964 y›l›nda ç›kard›¤› ve daha sonra defalarca
gözden geçirilen Helsinki bildirgesiyle klinik ilaç
araﬂt›rmalar›nda bireyin haklar›n›n korunmas› yönünde
önemli ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Tüm toplumlar, klinik ilaç
araﬂt›rmalar›yla sa¤lanan ve toplumlar için son derece
önemli olan bilgiler elde edilirken çal›ﬂmaya kat›lan
bireylerin haklar›n›n korunmas› konusunda duyarl›k
göstermektedirler. Ülkemizde bir klinik araﬂt›rma
gönüllülerin oluru, onaylanm›ﬂ etik kurulun olumlu
görüﬂü ve bakanl›¤›n izni ile baﬂlat›l›r. Klinik araﬂt›rmada
Helsinki Deklerasyonu ve ekleri kararlar, T›bbi Deontoloji
Tüzü¤ü ve Hasta Haklar› Yönetmeli¤ine tam olarak
uyulur. Araﬂt›rma bu kriterlerin devaml› olarak yerine
getirilmesi durumunda sürdürülür.

Sn. Bal yaz›s›nda ülkemizde klinik çal›ﬂmalarda
özellikle üniversite ö¤rencilerinin kulland›¤›n›
vurgulamakta ve özellikle 3 üniversitenin ad›n›
vermektedir. Daha öncede bahsedildi¤i üzere sa¤l›kl›
gönüllüler üzerinde sadece Faz I çal›ﬂmalar› yap›lmakta,
Faz II, Faz III ve Faz IV çal›ﬂmalar› ise yaln›zca hastalar
üzerinde yap›lmaktad›r. Sn. Bal’›n bir dönem Genel
Müdürlü¤ü’nü yapt›¤› Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹laç ve Eczac›l›k
Genel Müdürlü¤ü’nün verilerine göre Türkiye’de 1999
ile 2004 Kas›m zaman diliminde toplam 948 klinik
çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalardan sadece iki tanesi
sa¤l›kl› gönüllüler üzerinde yap›lan Faz I çal›ﬂmad›r.
Faz I çal›ﬂmalar ilaç olma potansiyeli taﬂ›yan molekülün
insana ilk defa uyguland›¤› ve do¤al olarak dene¤in
zarar görme olas›l›¤› yüksek çal›ﬂmalard›r. Toplam 948
çal›ﬂman›n 512 tanesi (%54) Faz IV çal›ﬂmad›r. Faz IV
çal›ﬂmalar ruhsat alm›ﬂ, halen eczanelerde sat›lmakta
olan ilaçlarla yap›lmaktad›r ve do¤al olarak, çal›ﬂmaya
kat›lan kiﬂiler ilac› eczaneden reçeteyle al›p kullanan
hastalar kadar risk alt›ndad›r.
Sa¤l›kl› gönüllüler üzerinde yürütülen bir baﬂka
klinik çal›ﬂma biçimi “biyoeﬂde¤erlilik” çal›ﬂmalar›d›r.
Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ünün
jenerik ilaca ruhsat vermek üzere son derece yerinde
bir kararla gündeme getirdi¤i biyoeﬂde¤erlilik
çal›ﬂmalar›n›n klinik k›sm›, özellikle Erciyes Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde yap›lmaktad›r. Jenerik ilaç ruhsat›
alabilmek için gerekli olan biyeﬂde¤erlilik çal›ﬂmalar›
ülkemizde yap›labilmekte ve sözkonusu fakültemiz
üniversitelerin “araﬂt›rma” ve “e¤itim” kadar önemli
olan “hizmet” iﬂlevini yerine getirmektedir. Türkiye'de
ilaç araﬂt›rmalar›n›n yap›lamamas› durumunda
biyoeﬂde¤erlilik çal›ﬂmalar›da yap›lamayacak ve jenerik
ilaçlar ruhsat alamayacakt›r. 2000 ile 2004 Kas›m zaman
diliminde burada toplam 132 biyoeﬂde¤erlilik çal›ﬂmas›
yap›lm›ﬂt›r. Biyoeﬂde¤erlilik çal›ﬂmalar›nda genelde
uzun süredir tedavide kullan›lmakta olan ruhsatl› ilaçlar
kullan›lmaktad›r ve bu nedenle çal›ﬂmaya kat›lan sa¤l›kl›
gönüllüler çok daha az risk alt›ndad›r. Bununla beraber,
tüm klinik çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi, biyoeﬂde¤erlilik
çal›ﬂmalar› da belirli kurallara uyarak yürütülmektedir.
Dahas›, bu tür çal›ﬂmalar›n nerelerde ve hangi nitelikteki
kadrolarca yap›labilece¤i bizzat Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan belirtilmiﬂ olup bir merkezin bu tür çal›ﬂmalar›
yapabilecek yeterlilikte olup olmad›¤›na da bizzat Sa¤l›k
Bakanl›¤› karar vermektedir. Bakanl›¤›n onay› olmayan
yerlerde yap›lan çal›ﬂmalar Bakanl›k ve akademik
çevreler taraf›ndan kabul görmemektedir.

Sn. Bal’›n yaz›s›nda ad› geçen üç üniversitemizde
veya klinik ilaç araﬂt›rmas› yap›lan di¤er
üniversitelerimizde ö¤rencilerin çal›ﬂmalarda sistematik
olarak kullan›ld›¤› iddias› tamamen gerçekd›ﬂ›d›r. Sn.
Bal’›n yaz›s›nda sözkonusu edilen üniversitelerimizde
yaklaﬂ›k 10 y›ld›r klinik ilaç araﬂt›rmas› yap›ld›¤› bilgisi
do¤rudur. Yaln›z bu çal›ﬂmalar›n gizli yap›ld›¤› bilgisi
kesinlikle gerçek d›ﬂ›d›r. 1995 y›l›nda yaﬂama geçen
“‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›ndaki Yönetmelik”in amir
hükümleri gere¤ince gerek yerel etik kurullardan ve
gerekse genel müdürlük bünyesindeki merkezi etik
kurullardan izin alarak bu çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
Konuyla ilgili yap›lan bütün baﬂvurular,
de¤erlendirmeler ve verilen onaylar ilgili kurullar›n
arﬂivlerindedir ve olumsuz baz› uygulamalara iliﬂkin
somut iddialar, baﬂvurular oldu¤unda ﬂeffaf bir biçimde
incelenmeye aç›kt›r. Olumsuzlu¤u savunmak söz konusu
olamayaca¤› gibi somut dayanaklar› olmayan afaki
iddialar›n da “karalama” olman›n ötesinde bir de¤er
taﬂ›mayaca¤›n› da vurgulamak gerekir. Deneyimli bir
bürokrat olarak Sn. Bal’›n da bilece¤i üzere bu tür
durumlarda ilgili genel müdürlü¤e (‹laç ve Eczac›l›k
Genel Müdürlü¤ü) bilgi verildi¤i zaman olay›n
sorumlular› hakk›nda gerekli incelemeler ve cezai iﬂlemler
yap›lmaktad›r.
Sn. Bal’›n yaz›s›nda özellikle üzerinde durdu¤u bir
baﬂka konu ise ülkemizde çocuklar›n klinik ilaç
araﬂt›rmas›na kat›lmas›n› yasaklayan yasan›n
de¤iﬂtirilmesi ve çocuklarda da klinik ilaç
araﬂt›rmalar›n›n bu konudaki düzenlemelere uyarak
yap›labilmesinin yolunun aç›lmas›d›r. A.B.D. ile Avrupa
Birli¤i Sa¤l›k Otoriteleri çocuklarda kullan›lacak ilaçlara
onay vermeden önce çocuklarda klinik ilaç araﬂt›rmas›
yapman›n gereklili¤ine dikkati çekmektedirler.
Ülkemizde de bu ça¤daﬂ yaklaﬂ›m benimsenmiﬂ ve
çocuklarda belirli kurallar dahilinde klinik ilaç
araﬂt›rmas›na olanak tan›yan düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
Bu düzenlemeden, bundan sonra dünyada çocuklarda
yürütülecek klinik ilaç araﬂt›rmalar›n›n neredeyse sadece
bizim çocuklar›m›zda yap›laca¤› gibi bir sonuç ç›karmak
kesinlikle yanl›ﬂt›r.
Bununla birlikte klinik ilaç araﬂt›rmalar›yla ilgili Sn.
Bal’›n gündeme getirdi¤i baz› olumsuzluklar›
paylaﬂmamak mümkün de¤ildir. ‹laç firmalar›n›n klinik
ilaç araﬂt›rmalar› esnas›nda saptanan baz› olumsuz
etkileri sa¤l›k otoritelerine bildirmede ve
yay›nlanmas›ndaki isteksizlikleri ve bunlar›n ortaya
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ç›kard›¤› olumsuzluklar yak›n bir geçmiﬂte “COX-2
inhibitörleri” ad› verilen bir grup ilaç nedeniyle tüm
dünyan›n gündemine oturmuﬂ ve sa¤l›k otoriteleri bu
konuda yeni önlemler almaya yöneltmiﬂtir. Do¤al
olarak bu husus, sadece Türkiye’ye ait bir sorun de¤ildir.
Ülkemizde klinik ilaç araﬂt›rmalar›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan yeterince denetlenmedi¤i ve bazen bilimsel
kayg›larla de¤il, ilaçlar›n pazarlanmas›na yönelik
kayg›larla klinik ilaç çal›ﬂmalar›n›n planland›¤› bir
gerçektir. Ancak geliﬂmiﬂ ülkelerin, kendi ülkelerinde,
kendi insanlar›nda klinik ilaç araﬂt›rmas› yapmay›p,
ülkemiz insanlar› ve çocuklar› üzerinde klinik ilaç
araﬂt›rmas› yapt›klar›, neredeyse onlar› “kobay” olarak
kulland›klar› iddias› kesinlikle gerçek d›ﬂ›d›r. Ayr›ca
isim vererek baz› üniversiteleri bu ﬂekilde suçlamak son
derece yanl›ﬂt›r. ‹laç sanayiiyle birlikte veya ba¤›ms›z
olarak klinik ilaç araﬂt›rmas› yapmak, üniversitelerin

vazgeçilmez görevlerinden, daha do¤rusu varoluﬂ
nedenlerinden olan “araﬂt›rma” ve “hizmet” iﬂlevleriyle
ilgilidir ve bizlere düﬂen, klinik ilaç araﬂt›rmalar›n›n
yasaklanmas› de¤il, deneklerin haklar›n› en üst düzeyde
koruyarak, “‹yi Klinik Uygulamalar›” ve “‹yi Laboratuvar
Uygulamalar›” kurallar›na uyularak yap›lmas›n›n önünü
açmak olmal›d›r.
‹laç konusunda en yetki meslek gruplar›ndan birisi
olan farmakologlar› bünyesinde bar›nd›ran Türk
Farmakoloji Derne¤i toplumu bilgilendirmek ad›na bu
aç›klamay› yapmay› gerekli görmüﬂtür.
Durum bilgilerinize sayg›yla sunulur.
Prof. Dr. Mehmet MELL‹
TFD Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Yunanistan Farmakaloji Derne¤i
“4. Yunanistan Farmakoloji Derne¤i
Kongresi’ne” Kat›l›m Seyahat Bursu
Duyurusu
Bursun ad›: Yunanistan Farmakoloji Derne¤i “4.
Yunanistan Farmakoloji Derne¤i Kongresi’ne Kat›l›m
Seyahat Bursu”
Burs say›s›: 3 Adet
Sa¤lanacak destekle ilgili aç›klamalar
Yunanistan Farmakoloji Derne¤i taraf›ndan Patras
Üniversitesi’nde 19-20. May›s. 2006 tarihleri aras›nda
düzenlenecek “4. Yunanistan Farmakoloji Derne¤i
Kongresi’ne” Farmakoloji’de doktora/uzmanl›k ö¤rencisi
olan 3 Türk ö¤renciye kat›l›mlar› için her birine 500
Euro’luk seyahat bursu verilecektir.
Adaylar›n seçimi
Adaylar Türk Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu
taraf›ndan aﬂa¤›da belirtilen koﬂullar dikkate al›narak
seçilecektir.
Burslar için son baﬂvuru tarihi 24. ﬁubat. 2006’d›r.
Seçici kurul son baﬂvuru tarihinden sonra 30 gün
içinde de¤erlendirmesini yaparak sonucu yaz›l› olarak
adaylara bildirecektir.

Burslara baﬂvuru koﬂullar›
a) Türk Farmakoloji Derne¤i üyesi olmak
b) Farmakolojide doktora/uzmanl›k ö¤rencisi olmak
c) Etkinlikte sunulacak çal›ﬂman›n tamam›n›n ya da
önemli bir bölümünün Türkiye'de yap›lm›ﬂ olmas›
gerekmektedir.
Burslara baﬂvuru için gerekli belgeler
a) Doktora/uzmanl›k ö¤rencili¤inin hangi
aﬂamas›nda oldu¤unuda belirten k›sa bir özgeçmiﬂ
b) Kongre için gönderece¤i bildirinin bir kopyas›
c) Aday bildiriyi sunacak kiﬂi olmal›d›r. Bildiride
birden fazla isim olmas› durumunda, öteki
araﬂt›rmac›lar›n aday›n baﬂvurusunu kabul ettiklerini
gösteren imzal› bir belgenin baﬂvuru formuna eklenmesi
gerekmektedir.
Toplant› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye
http://gsp.med.auth.gr’ den ulaﬂabilirsiniz.
Türk Farmakoloji Derne¤i
Yönetim Kurulu
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Ankara Ü. T›p Fak.
Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji AbD

Atatürk Ü. Eczac›l›k Fak.
Farmakoloji AbD

Haliç Ü. Hemﬂirelik Yüksek
Okulu

Uzm. Ecz. Iﬂ›l ÖZAKÇA
Ankara Ü. Eczac›l›k Fak.
Farmakoloji AbD

Dr. Özlem ÇOﬁKUN

Dr. Havva KUBAT
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Düzeltme
Bültenimizin Ekim-Aral›k 2005 say›s›nda “Yeni
Üyelerimiz” bölümünde Dr. Arzu Güneﬂ’in adresi
yanl›ﬂ yaz›lm›ﬂt›r. Dr. Arzu Güneﬂ’in adresi: “Uppsala
Universitesi T›p Fakültesi Klinik Farmakoloji Anabilim
Dal›’d›r.”
Dr. Perihan BAﬁHAN
Çukurova T›p Fak.
Farmakoloji AbD
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