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Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri, 
 
2021 yılının son bülteninde sizlerle birlikte olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu sayı, Türk 

Farmakoloji Derneğinin (TFD) 33. Dönem Yönetim Kurulunun iki yıllık görev döneminin sonunda sizlerle
buluşuyor. Bu nedenle, Yönetim Kurulumuzun bu dönemde neler yaptığından söz etmek istiyorum.  

17 Ocak 2020’de derneğimizin Olağan Genel Kurulunda seçilerek 33. Dönem TFD Yönetim Kurulu
olarak göreve başladık. İki yıl boyunca, seçim bildirisinde ilan ettiğimiz “aidiyet bilinci, katılımcılık ve 
dayanışma anlayışı, üyelerimizin mesleki saygınlığı ve özlük haklarının iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası 
işbirliklerinin artırılması, genç bilim insanlarının özendirilmesi ve desteklenmesi, bilime ve etiğe uygunluk
ve topluma hizmet” ilkelerine sadık kalarak, derneğimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. 
Aralık 2021 itibariyle, iki yılda aramıza katılan 45 yeni üyeyle birlikte toplam 726 aktif üyemiz var. 

Aidiyet bilincinin artmasında önemli payı olduğuna inandığımız TFD e-Bültenini, Editör Yardımcısı
Günay Yetik Anacak’ın önderliğinde ve Bülten Bilim Kurulunun çabalarıyla iki yıllık aradan sonra tekrar
yayınlanmaya başladık. Toplam 7 sayı, 1 özel dosya ve 1 özel ek yayınladık.  

Çalışma gruplarının Yürütme Kurulu üyelerini oluşturduk ve işbirliğiyle sempozyumlar düzenledik.
Çalışma grupları yönergesini de güncelledik.  

29. ve 30. Farmakoloji Eğitiminde Bilimsel Etkileşme Sempozyumları (FEKBES)’nı sanal ortam-
da 300 civarında katılımcıyla gerçekleştirdik. COVID-19 tedavisi ve klinik araştırmalar ile ilgili 3 adet 
sempozyum ve farmakoekonomi ile ilgili bir sempozyumu yaklaşık 500 katılımcıyla gerçekleştirdik. 

Uluslararası iş birlikleri bizim için çok önemliydi. İki adet uluslararası etkinlik gerçekleştirdik:
European Council of Cardiovascular Research (ECCR) ve Türk Farmakoloji Derneği iş birliğiyle 27 Ocak 
2021’de bir sempozyum ve 5 Haziran 2021’de Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dalı işbirliği ile bir başka sempozyum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile birlikte bir Avrupa Birliği
projesi ortaklığı başvurusu yaptık, sonucunu bekliyoruz. EPHAR, IUPHAR ve EACPT üyelikleri ve
delegasyonu ile ilgili etkinliklerimizi de sürdürüyoruz.   

TFD’nin web sayfasındaki bilgileri güncelleyerek tüm etkinliklerimizi paylaşmaya özen gösterdik.
Derneğimizin görünürlüğünün artması ve üyeleri ile iletişimini güçlendirmesi amacıyla açılan twitter
(@TFDTurk) ve instagram (@turkfarmakolojidernegi) hesapları kısa zamanda hatırı sayılır takipçi 
sayısına ulaştı. Tek yönlü bir WhatsApp (TFD duyuru) grubu kurduk ve 200’e yakın üyemiz bu gruba
katılarak etkinliklerimizden doğrudan olarak haberdar olmaya başladı. COVID-19’da aşılanma ve
sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar konularında toplumu bilgilendiren bildiriler yayınladık.  

Yeterlilik Kurulumuz doktora ve tıpta uzmanlık eğitimi ve kazanılmaması hedeflenen yetkinlikler
konusunda bir çalışma yaparak bir rapor oluşturdular. Bu raporun bundan sonra oluşturulacak
eğitimde akreditasyon çalışmaları için temel oluşturmasını bekliyoruz.  

ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Üyelerimizin mesleki saygınlığının artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi için Tıpta Uzmanlık
Özlük Hakları Komisyonu (TUÖHAK)’nu kurduk. Bu komisyonun yaptığı anket sonuçlarını temel alarak
Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve TÜOHAK işbirliğiyle 21 Ekim 2021’de Ankara’da düzenlediğimiz
yüz yüze toplantıya, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Yönetim Hizmetleri, Sağlık
Hizmetleri, Halk Sağlığı Genel Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri katıldı. Bu
toplantıda Tıpta Farmakoloji Uzmanlarının görev tanımları ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda
dileklerimizi ileterek konunun takipçisi olacağımızı dile getirdik.  

Bir de sosyal etkinlik yaptık: Farmakonuk. Ersal Akçay ile “ustalık” konusunda söyleştik ve bizi
yetiştiren ustalarımız olan hocalarımıza ithaf ettik.  

Kongremize heyecanla ve büyük bir motivasyonla hazırlandık. Yönetim Kurulumuz, COVID-19 küresel
salgını döneminde kongremizin yüz yüze yapılmasının riskli olması nedeniyle çevrimiçi olarak yapılmasına
karar verdi. Kongre sekreterlerimiz Prof. Dr. Günay Yetik Anacak ve Prof. Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz, diğer
Yönetim Kurulu üyelerimizin de desteğiyle, bilimsel program ve kongre organizasyonu için büyük bir 
motivasyonla çalıştılar. Kongremizde, Farmakoloji alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde
tanınmış 80 bilim insanı konuşmacı ya da panelist olarak yer aldı. Sekiz poster bildiri oturumu ve 11 sözlü
bildiri oturumunda toplam 155 bildiri yer aldı. Klinik Farmakoloji, Klinik Toksikoloji ve Hücresel Tedavi,
Rejeneratif Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar çalışma gruplarımızın sempozyum/panelleri ana kongre programına
paralel oturumlarda gerçekleştirildi. 8 konferans, 9 panel, 3 mini panel, 1 mini konferans, 2 firma tanıtım 
oturumu ve 1 uydu sempozyumu ile 3 gün süren yoğun bir programımız vardı. Kongremizin YÖK’ün 
“uluslararası kongre” koşullarına uygun olarak planlanmış olmasının, katılımcıların doçentlik başvuru
koşullarını sağlamasına katkıda bulunacağını umuyoruz. Ayrıca, poster ve sözlü bildiri özetlerinin hem
İngilizce hem de Türkçe olarak yer alması ulusal ve uluslararası düzeyde izlenebilirliği kolaylaştırdı. Bültenin
bu sayısında, farmakoloji tarihine sanal ortamda çok yüksek sayıda 587 katılımcı ile gerçekleştirilen ilk
kongre olarak geçecek olan 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi’nden kesitler sunuyoruz.  

33. Dönem Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu’nda iki yıl boyunca uyumla çalıştığımız TFD 
Yönetim Kurulu üyeleri Sedat Altuğ, Günay Yetik Anacak, Gökçe Topal, Aslı Ceylan, İsmail Mert Vural
ve Ahmet Altun’a çok teşekkür ediyorum. COVID-19 küresel salgınının dünyada ve ülkemizde yarattığı
tehditleri fırsata çevirerek sanal ortamda derneğimiz için çok önemli katkılar yaptık. Yapamadıklarımız
da oldu. Yönetim Kurulu olarak bundan sonraki dönemlerde, farmakolojide lisans ve lisansüstü eğitimin
standardizasyonu için somut adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz.  

2019 ve 2020’de art arda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr. Burhan Kıran ve Prof. Dr. Sezen
Koşay’dan sonra, yakın zamanda Prof. Dr. Rüştü Onur hocamızın kaybı bizi çok üzdü. Üç değerli hocamı
da farmakoloji bilimine katkılarının yanı sıra mesleğimin önemli basamaklarındaki katkıları nedeniyle
de saygıyla anıyorum.  

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’nin 145. ve 2021 yılının son sayısında 2021’e veda edip gireceğimiz
yeni bir yılı, 2022’yi umutla karşılıyoruz. Keyifli okumalar…  
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KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Prof. Dr. Günay Yetik Anacak
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı

26. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI 
FARMAKOLOJİ KONGRESİ’NİN 

ARDINDAN

Derneğimizin 26. Ulusal ve ilk uluslararası kong-
resini, pandemiye rağmen, dolu dolu bir şekilde
yapmış olmanın mutluluğu içindeyiz. Kongre 
hazırlıklarına ilk başladığımız dönemde COVID-19 
küresel salgını hala aktif bir şekilde hayatımızı
etkilemekteydi. Bu dönemde kongremizin yüz yüze

yapılmasının riskli olması nedeniyle çevrim içi ola-
rak yapılmasına karar verildi.  Yüz yüze toplantılarda-
ki sıcaklığın eksikliğini bir nebze olsun telafi etmek
ve dezavantajları avantaja çevirmek için kongre-
mizi uluslararası kongre boyutuna taşıdık. Çev-
rimiçi kongre sayesinde Amerika Birleşik Devletleri 

ve İngiltere gibi uzak ülkelerden tanınmış bilim 
insanları kongremize konuşmacı olarak katıldılar. 
TFD üyelerimiz ve bilim kurulumuzdan gelen öne-
riler doğrultusunda Yönetim Kurulu olarak 6 ay
boyunca her çarşamba ve son haftalarda her gün 
çevrim içi toplantılar yaparak kongreye büyük bir 
motivasyon ve gayretle hazırlandık. Bu çerçeve-
de kongremizde 3 gün boyunca 3 salonda devam 
eden bilimsel yönden zengin bir program oluştur-
duk. Yirmisi yabancı olmak üzere seksen davetli

konuşmacı kongremizde yer aldı. Kongremizin çev-
rim içi yapılmasının bir başka avantajı da düşük ka-
yıt ücreti ve seçime izin veren yoğun bilimsel prog-
ram nedeniyle yüz yüze kongrelerdekinden çok 
daha fazla katılımcıya ulaşmak oldu. Yaklaşık yarısı 
lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşmak üzere 
587 katılımcı ile kongremiz, şimdiye kadar yapılan 
ulusal kongrelerle karşılaştırıldığında, en yüksek ka-
tılımcı sayısı ile ilk sıraya yerleşti. Kongre sırasında 
sosyal etkinlik olarak gerçekleştirdiğimiz Farmabil 
bilgi yarışması, Farmakafede “chat” olanağı ve kon-
gre portalının takibini artırmaya yönelik Farmabul 
ve Farmafoto bölümleri yer aldı. Kongreden sonra 
aldığımız güzel geri bildirimler bizi çok mutlu etti.

İlk gün Emine Demirel Yılmaz hocamızın açılış
konferansı ile birlikte İtalya’dan Prof. Stefano Alcaro ve
Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. John Catravas’ın 
konferansları, 2 panel, 2 mini panel, 2 mini konferans
ve 3 sözlü bildiri oturumumuz yapıldı. Ayrıca Hücre-
sel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar 
Çalışma Grubu paneli 5 hocamızı dinleme şansı ya-
kaladığımız yoğun bir oturum oldu.  Bu yoğun prog-
ram aralarında biraz da sosyal  aktivitelere yer verdik.
İlk gün “Kahve Bahane Sohbet Şahane” oturumun-
da Gökhan hocamızdan kahve ile ilgili ilginç bilgileri
içeren bir sunumun ardından “Farmabil” de “Kahoot”
uygulaması ile ufak bir bilgi yarışması yaptık. Yarış-
mayı kazanan “Çikolata” kod adlı yarışmacımıza ve
kongre web sitesinin değişik yerlerine saklanan harf-
leri birleştirerek ortaya çıkan “FARMAKOLOJİ HAYAT
KURTARIR” ifadesine ulaşan katılımcımıza sürpriz ödül
olarak TFD logolu birer kupa gönderiyoruz. Online

26. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI
FARMAKOLOJİ KONGRESİ
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Toksikoloji Sempozyumları paralel salonlarda
yer aldı. Ayrıca öğle arasında Lexicomp firması,
Kanıta Dayalı İlaç Bilgi Kaynağını tanıttı. 

Kongremizin son gününde Liverpool Üniver-
sitesinden Prof. Sir Munir Pirmohamed’in 
“Pharmacogenomics – discovery to im-
plementation” başlıklı konferans büyük ilgi 
çekti. Aynı gün 5 poster ve 5 sözlü bildiri 
oturumunda özellikle gençlerimiz heyecan-
la çalışmalarını sundular. Öğle arası oturu-
munda Mehmet Melli ve Öner Süzer hoca-
larımızı dinleyerek  Türk farmakoloji tarihine 
önemli katkılar veren Alaeddin Akçasu’yu 
anma fırsatı yakaladık. Kongrenin kapanış 
konferansında ise Gökhan Hotamışlıgil ho-
camızın aşağıdaki geri bildirimelerde de yer 
aldığı gibi ilgi çeken konuşmalarını dinle-
dik. Bu noktada sözü üyelerimizden gelen 
geri bildirimlere bırakmak istiyoruz.  

Bilgi Sistemi firmasının reçete yazma becerisi ile
ilgili uygulamalarını tanıttıkları bir tanıtım oturumu
ile dolu dolu devam eden ilk günün kongre progra-
mı ruhumuzu dinlendiren tanınmış flüt ve piyano
sanatçları olan Aslıhan And ve Ayça Aytuğ’un
konseri ile sonlandı. 

İkinci gün Aydın Erenmemişoğlu hocamız-
dan “Pandemi döneminde ilaç araştırmaları” 
ile ilgili bir konferansın yanısıra John Hopkins 
Üniversitesinden Ahmet Höke hocamızdan 
“Development of neuroprotective drugs for 
peripheral neuropathies” başlıklı konferansı 
dinleme şansı bulduk. Aynı gün diğer bir kon-
feransda ise MirZyme firmasının CEO’su Prof. 
Dr. Asif Ahmed’in “Biology to Biopharma: De-
velopment of targeted therapeutics to prevent 
preeclampsia” başlıklı bilimsel konferansı ile 

birlikte başarılı bir hayata giden yolda sahip 
olmamız gereken 5P kuralını öğrendik. To have a:
1- Profession 2-Purpose, 3-Passion, 4-Persistance
5-Pursuade others in to your vision… 

Kongrenin ikinci gününde 5 panel, 3 sözlü, 
3 poster bildiri oturumu, 1 uydu sempozyumu
ile birlikte 10. Klinik Farmakoloji ve 9. Klinik 
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farmakolog kadrajından fotoğrafların paylaşıldığı 
“Farmafoto” bölümü ve farmakologlar arası soh-
bet imkanı sağlamak amacıyla oluşturulan “Sohbet 
odaları” çevrim içi bir kongrenin olumlu tarafları
oldu. 

Kongrede farmakolojinin en güncel konuları 
hakkında çeşitli panellerde bu konularda en etkin
ağızlardan katılımcılara bilgi sunulması hedeflen-
mişti. “Biyolojik ve Biyobenzer Ürünlerde Regülas-
yonlar” gibi güncel konulardaki panellerde ülke-
mizdeki biyolojik ilaçlar ve biyobenzer pazarı, bu 
ürünlerin ruhsatlandırılma süreçleri ile ilgili son 
düzenlemeler hakkında ilaç firmaları ve Sağlık

Bakanlığı yetkilileri gelinen son durumu paylaştılar.
Ayrıca kongre içeriğinde “Novel Pharmacological
Approaches to Sepsis and COVID-19” ve “COVID-19
Aşı Geliştirilmesi” gibi panellerin bulunması, katılım-
cıların pandemi sürecindeki güncel duruma hakim
olmalarına katkıda bulundu. Diğer yandan kongre
panelleri arasında “Hücresel Tedavi, Rejeneratif
Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar Çalışma Grubu Paneli”
gibi multidisipliner çalışmalar planlayan ve farma-
kolojide yeni trendi takip etmek isteyen farma-
kologlara yönelik paneller de ilgiyle takip edildi.
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil gibi dünyaca ünlü bir
bilim insanının “Foundations of Immunometabolism
and Implications for Health and Disease” adlı kon-
feransında obezite, diyabet gibi hastalıkları önle-
mek ve tedavi etmek için yeni stratejilerin geliş-
tirilmesinde moleküler immünometabolizma me-
kanizmaları hakkında verdiği güncel bilgiler, bu

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Türk Farmakoloji Derneği’nin düzenlediği 26.
Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi 4-6
Kasım 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak ger-
çekleştirildi. Kongre Türk Farmakoloji Derneği Baş-
kanı Prof. Dr. Yeşim Tunçok’ un açılış konuşmasıyla 
başladı. Ardından Prof. Dr. Emine Demirel Yılmaz 

“Kalbimizde Nitrik Oksit” isimli açılış konferansında
katılımcılar ile kalbin değişik bölgelerinde nitrik ok-
sit cevaplarının farklı olduğuna dair ilginç bulgular
paylaştı. Açılış konferansının ardından kongre sü-
resi boyunca üç ayrı salonda sabah ve öğleden son-
ra oturumları şeklinde planlanan kongre programı,

farmakolojinin birçok alt çalışma konusunu içeren 
ilgi çekici ve yoğun bir bilimsel içeriğe sahipti. Bu 
çeşitlilik nedeniyle kimi zaman katılımcılar hangi
oturuma katılacaklarına karar vermekte zorlan-
dılar. Ancak kongre web sitesinin tasarımı ve kulla-
nım kolaylığı, kongrenin takip edilmesini kolaylaş-
tırdı. Özellikle COVID-19 pandemisi nedeniyle çev-
rim içi gerçekleşmek zorunda kalınan bir kongrede,
katılımcıların takip etme isteklerini arttırmak adına
kongre web sitesine konulan “Farmaktif” köşesi,

26. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI
FARMAKOLOJİ KONGRESİ

FARMAKOLOJİ 2021
KONGREMİZİN ARDINDAN:

GERİ BİLDİRİMLER

Prof. Dr. Semil Selcen Göçmez
KOÜ Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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tür çalışmalar planlayan farmakologlar için çok
değerliydi. 

Kongrede 11 adet sözlü sunum, 6 adet poster 
sunum oturumu bulunmaktaydı. Bu oturumlarda
COVID-19 pandemi sürecinde üniversitelerde bi-
limsel performansın azalmış olabileceği düşünce-
sinin aksine, en az yüz yüze yapılan toplantılardaki
kadar bilimsel niteliği yüksek çok sayıda çalışma
vardı. Kongre web sitesine sözlü sunumların video-
larının ve posterlerin önceden yüklenmesi, katılım-
cıların zaman sınırlaması olmadan ilgilerini çeken 
çalışmaların sunumlarını dinleyebilmelerine, pos-
terleri inceleyebilmelerine olanak sağladı. Oturum 
başkanları ile sözlü sunumların videolarının ve 

özetlerinin kongrenin hemen önünden paylaşılması,
bilimsel tartışma ortamının oluşmasına katkıda 
bulundu. Katılımcılar sorularını sunum esnasında 
sohbet kısmından sorarlarken, oturum başkanları
bu soruları sunum sahiplerine ilettiler. Diğer yandan
oturum başkanları da soru sorarak katılımcılara 
yüz yüze yapılan kongrelerdeki tartışma ortamını
belirli bir ölçüde yaşatmaya çalıştılar.  

26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongre-
si’nin ardından yüksek bir motivasyon ve yoğun
emekle hazırlanan bu kongre için Türk Farmako-
loji Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine ve Kongre
Bilim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ederim. 
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sayesinde çok keyifli sunumlar yaptılar. Popüler 
konuların yanı sıra belki de daha sınırlı bir kesimi 
ilgilendirebilecek ancak önemli olan farklı konu-
larda da paneller hazırlanmıştı. Camiamızda yeni 
olan arkadaşlarımızın heyecanlı poster ve sözel 
bildirileri tüm kongreye renk katarken, daha genç 
arkadaşlarımızın oturum başkanlıkları da onların 
tecrübe kazanmaları açısından yararlı oldu. An-
cak, teknik olarak maalesef en önemli kısıt pan-
ellerde spontan soru soramamamız ve oturum 
başkanı aracılığı ile kendimizi ifade edebilmeye 
çalışmamız oldu. Bazı önemli tartışmalar su-
num anında yapılırsa daha anlamlı ve kalıcı ola-
biliyor, sonradan başka platformlarda tartışmak

konu soğuduğu için çok verimli olamayabiliyor. Bu 
tabi ki sanal ortamın getirdiği teknik bir kısıtla-
ma. Ama bu pandemi ortamında bunları gözardı 
edebiliriz. Birbirimizi çok özlediğimiz bu dönem-
de, bilimsel programı çok emek harcanarak özveri 
ile oluşturulmuş bu güzel kongre için başta TFD 
Başkanı Prof. Dr. Yeşim Tunçok ile kongre sekre-
terleri Prof. Dr. Günay Yetik Anacak ve Prof. Dr. 
Gökçe Topal olmak üzere tüm Yönetim Kurulu
üyelerine içtenlikle teşekkür ederiz. Daha nice ba-
şarılı ve mutlu toplantılarda bir arada olmak
dileğiyle. 

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Derneğimizin 4-6 Kasım 2021 tarihlerinde çev-
rim içi olarak düzenlediği 26. Ulusal ve 1. Uluslararası
Farmakoloji Kongresi daha önceki kongrelerimiz gibi
oldukça verimli ve çok keyifli geçti. Bu kongremiz
ilk kez uluslararası kongre statüsünde olması dışın-
da yine ilk kez böyle büyük bir organizasyonun

derneğimiz tarafından sanal ortamda düzenlen-
mesi ile de farklılık yarattı. Hepimiz için oldukça
değişik bir deneyim oldu. Pandemi nedeni ile yurt
dışı kongreler bu şekilde düzenleniyordu ancak
camiamızda bu çapta bir organizasyon ilk kez çev-
rim içi yapıldı. Hem panellere, hem konferanslara,

hem de bildiri sunumlarına bu şekilde ulaşmak
biraz zorlayıcı olsa da pandemi ortamında en
güzel çözüm oldu. 

Kongrenin bilimsel programı son derece dolu 
dolu ve nerede ise farmakolojinin her konusunu 
içerecek şekilde hazırlanmıştı. Pandemi koşul-
larında yüz yüze yapılsa katılım bakımından çok 
problem yaşanabilecek birçok değerli yerli ve ya-
bancı konuşmacı sanal ortamın güvenli olması 

26. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI
FARMAKOLOJİ KONGRESİ

FARMAKOLOJİ 2021
KONGREMİZİN ARDINDAN:

GERİ BİLDİRİMLER

Prof. Dr. N. Tuğba Kandilci
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Hoca ve çalışma ekibinin konuyla ilgili yaptıkları 
çalışmalar, literatüre kazandırdıkları yeni bilgiler ve 
terimler, bu alanda çalışan araştırmacılar için yol 
gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bilimsel çalışma-
ları sonsuz bir bilmeceye benzetiyorum. Her soru 
bir cevaba ve her cevap bir başka yeni soruya 
aracılık ediyor. Gökhan Hotamışligil hocamız da 
farklı milletlerden bilim insanların katkılarıyla uzun 
yıllar içinde sordukları sorular ve buldukları cevap-
larla inşa ettiklerini, yapılan çalışmaların tasar-
lanması ve elde edilen sonuçların kaliteli çıktılara 
dönüştürülmesini kısa zaman içinde bizlere çok 
güzel aktardı. Anlattığı konunun yanı sıra bilim nasıl
yapılır temasını da kapsayan çok güzel ve faydalı

bir konuşma oldu. Hocamızın genç akademisyenleri
cesaretlendiren ve pes etmemelerini yineleyen
söylemleri de kariyerinin başında olan tüm araş-
tırmacılar için oldukça motive ediciydi.  

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Herkese merhaba. Ben Betül Rabia Erdoğan, İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde
araştırma görevlisiyim. Öncelikle kongrenin düzen-
lenmesinde emeği geçen Türk Farmakoloji Derneği
yönetimi başta olmak üzere herkese teşekkürler.
Bilimsel anlamda dolu dolu ve çok verimli bir  kongreydi. 

Beni en çok etkileyen konuşma son günün son 
oturumu oldu. Daha önce de Gökhan Hotamışligil 
hocamızın birkaç webinarını izlemek istemiş fakat 
bir türlü fırsat bulamamıştım. Konuşmanın konu-
su metabolik hastalıklarda immun sistemin rolüyle 
ilgiliydi. Bir metabolik hastalık olan diyabet de hem

doktora tezimin hem de yaptığım diğer araştırma-
ların konusu olduğu için hocamızın konuşmasını 
başından sonuna kadar merakla dinledim. Diyabet 
özelinde konuşmam gerekirse, hastalığın preva-
lansı dünya çapında hızla artmaktadır ve hem 
diyabet hem de neden olduğu komplikasyonlar 
sağlık harcamalarında büyük bir yer tutmaktadır. 
Bu nedenle diyabetin de içinde bulunduğu me-
tabolik hastalıkların patofizyolojisinin tam olarak 
anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Gökhan 

26. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI
FARMAKOLOJİ KONGRESİ

FARMAKOLOJİ 2021
KONGREMİZİN ARDINDAN:

GERİ BİLDİRİMLER

Araş. Gör. Dr.  Betül Rabia Erdoğan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Terminal dönemde hastalar bembeyaz olduğu 
ve bulaşıcılığından dolayı dünyada “Beyaz Veba”, 
hastaların aşırı kilo vermesi nedeniyle yurdumuzda
“İnce Hastalık” olarak adlandırılan tüberkülozun 
mazisi insanlık tarihi kadar eskidir. Kadim Mısır 
papirüslerinde MÖ 3000’li yıllarda Nil kıyısındaki
Dra Abu El Naga kasabasında yaşamış olan ve 
kanlı balgam çıkararak ölen bir genç kızdan bahse-
dilir. Gene Mısır’da rahip Nesperehan’ın mumya-
sında Pott apsesi olduğu gösterilmiştir. Bizim 
coğrafyamıza gelince, üstat Hipokrat ilginç olarak 
tüberkülozun sıklıkla gençlerde görüldüğünü yazar.

Yine bizim coğrafyamızda; 70’li yılların Yeşilçam 
filmlerinde genç kız sevdiği erkeğe kavuşamaz ve
haliyle öksürmeye başlar, beyaz mendilde kan 
görününce eve çağrılan doktor rolünde rahmetli 
Nubar Terziyan veya Hulusi Kentmen “İnce Hastalık” 
teşhisini üzgün gözlerle hasta yakınlarına söylerler-
di. Nedense tüberküloz ile üzüntü el ele gitmiştir 
hem sanatta hem de hayatta. Sanatçılar arasında
PPD pozitif olmanın romantik bir şey olduğu ve 
yaratıcılıkla tüberküloz arasında güçlü bir bağ bu-
lunduğu inancı o yıllarda hem de çok popülerdi. Ni-
tekim o yıllarda Beşiktaş’ta ki Güzel Sanatlar Aka-
demisinin çoğu öğrencisi sanatoryumları muayene
olabilmek veya yatabilmek için ziyaret etmişlerdir. 
Bir tek bizde değil hatta Alexandre Dumas bile 
tüberküloz olmadığı halde hasta gibi davranmıştır.

Benim çocukluğumdan tüberküloz denince ak-
lıma gelen ilkokuldayken her 24 Mart Dünya Tüber-
külozla Mücadele Günü okula Verem Savaş Der-
neğinden görevlilerin gelmesi ve “ince hastalık” an-
latmalarıdır. Neden 24 Mart? Çünkü Robert Koch
ona biraz gecikmeli de olsa Nobel kazandıracak
bulgularını 24 Mart 1882’de bilim dünyasıyla pay-
laşmıştır. Konuşmaların arkasından mutlaka tüber-
külozla ilgili kısa bir film gösterilirdi. Başrolde olan
Ayşe babasının sabah öksürüklerinden ve kan tü-
kürmesinden şüphelenir, öğretmenine durumu an-
latırdı. Öğretmeni Verem Savaş Derneğine gitmesini

ve yardım almasını söylerdi. Bu arada neden baban 
ile konuş, Verem Savaş Dispanserine beraber gidin 
demezdi öğretmen bunu hep merak etmişimdir.
Finalde Ayşe’nin babası Heybeliada Sanatoryumu-
na bir süre yattıktan sonra iyileşmiş olarak eve dö-
nerdi. Robert Koch, tüberküloz basilini ilk kez mik-
roskop altında göstermesine ve Ayşe’nin babasının 
da iyileşmesine rağmen tüberküloz yıllar boyunca
zengin fakir demeden can almaya devam etti.  

Ortaçağda tüberküloz tedavisi genellikle istira-
hat, diyet, öksürüğün önlenmesi ve kır havasından 
oluşuyordu. Tedaviden ziyade amaç hastaların çev-
relerine hastalığı bulaştırmalarını önlemekti. Daha 
sonra hastaların hem istirahat etmesi hem de kır 
havasından daha yoğun bir şekilde yararlanma-
ları için Sanatoryum adı verilen hastaneler açıldı. 
Benim kuşağım, geniş balkonlu yüksek irtifalı 
yerlerde yapılan bu şifahanelerin son demlerine 
yetişti. Yurdumuzda açılan sanatoryumların en 
ünlüsü manzarasıyla meşhur Heybeliada sanator-
yumuydu. Dr. Server Kâmil tarafından 1924 yılın-
da kurulan sanatoryum daha sonraki başhekim 
Dr. Tevfik İsmail Gökçe tarafından modern bir te-
davi merkezi haline getirilmiştir. Rıfat Ilgaz İstanbul
Validebağ sanatoryumunda yaşadığı anılarını Pija-
malılar kitabında sizi bazen ağlatarak bazen güldü-
rerek anlatır. Daha sonraları akciğeri havasız bırak-
mak için birçok farklı cerrahi yöntem (pnömotoraks,
vagatomi, rezeksiyon vb) denenir. Pnömotoraks uy-
gulanması ilk kez 1696 yılında Romalı Dr. Giergio
Baglivi tarafından, kılıçla yaralanmış veremli bir
hastanın iyileşmesi üzerine önerilmiştir. Daha son-
ra Pavia Üniversitesi’nden Carlo Forlanini tarafın-
dan geliştirilen pnömotoraks tedavisi, Akil Muhtar
ve Muzaffer Şevki hocalar tarafından yurdumuzda
da uygulanmıştır. 

Yurdumuzda tüberkülin üretimi ve uygulaması 
1910 - 1913 yılları arasında Bakteriyolojihane-i
Şahane’de Dr. Osman Nuri Bey tarafından ger-
çekleştirilmiştir. BCG aşısı Türkiye’de ilk defa 1926

SANATORYUMLARI KAPATTIRAN İLAÇ
VE NOBEL ÖDÜLLERİ

Doç. Dr. Sedat Altuğ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

TARİHTEN SAYFALAR
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yılında Prof. Dr. Refik Güran tarafından veremli 
annelerden doğan 100 çocuğa oral olarak uygulan-
mıştır. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 
1931 yılında BCG üretimine başlanmıştır. 

Koch’un verem hastalığına sebep olan bakteriyi
keşfetmesi şüphesiz tıp alanında önemli bir adım-
dı. Ama asıl önemli haber yaklaşık 60 sene sonra
Rutgers Üniversitesin’den geldi. 19 Ekim 1943 tari-
hinde doktora öğrencisi olan Albert Schatz tara-
fından streptomisini izole etmişti. Bu haber yakın
bir gelecekte sanatoryumların kapanacağının da
müjdecisiydi. 

New Jersey’deki Rutgers Üniversitesinde Prof.
Selman Abraham Waksman, 1940 yılında lisans-
üstü öğrencileriyle birlikte bazı küfleri antibiyo-
tik özellikleri açısından tarama yöntemleri ge-
liştirdi. Waksman’ın lisansüstü öğrencisi Albert 
Schatz, Streptomyces Griseus adlı bir küfün, 
tüberküloz basilini öldürdüğünü gözlemledi. Bu 
araştırmanın sonuçları Albert Schatz, Elizabeth
Bugle, Selman A. Waksman tarafından Exp. Biology
and Medicine dergisinde “Streptomycin, a substance
exhibiting antibiotic activity against gram-positive
and gram-negative bacteria” başlığı ile 1 Ocak
1944 tarihinde yayınlandı. 

Bu makale ile tüberküloz tedavisinde devrim 
yaşanırken başarının paylaşımı konusu ortalığı 
bayağı karıştırdı. Prof. Selman Abraham Waksman
başarıyı tek başına sahiplenmek istedi. Waksman,
Schatz’a haber vermeden tüm hakları yalnızca
kendisi ve Rutgers Araştırma ve Bağış Vakfı için
talep etti. Bunu duyan Schatz karara karşı dava
açtı. Schatz bu dava sonucunda telif ücretleri-
nin %3’ünü ve ortak keşif olarak yasal olarak ta-
nınmasını sağladı. Buna rağmen Nobel Komitesi
1952 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, tek başına
Waksman’a ve “Streptomisini keşfettiği için” ve-
rildi. Makale ile ödül arasında 8 sene olduğuna
dikkat çekmek isterim.  

The Lancet dergisi daha iler ki yıllarda; bunu 
“Schatz’ın katkısını kabul etmemek önemli bir hatadır”
diyerek kınadı. Schatz 40 sene sonra; 1994 yılında
Rutgers Üniversitesi Madalyası ile onurlandırıldı.

Alanında yapılan çalışmalarla iki defa Nobel 
ödülünde yer alan tüberküloz halen canlar alma-
ya ve ”gelişmekte olan” gelişmemiş ülkelerin yaz-
gısı olmaya devam ediyor. Her yıl dünyada 9 milyon
insan tüberküloza yakalanmakta ve bir buçuk mil-
yon insan da bu hastalıktan ölmekte. 

Meraklısı için notlar 

•	 Albert	Schatz’ın	orijinal	makalesi	
	 https://journals.sagepub.com/	
	 doi/abs/10.3181/00379727-55-14461	

•	 Lancet’te	 Nobel	 ödülü	 için	 yayınlanan
 editör yorumu  
	 https://www.thelancet.com/action/show
	 Pdf?pii=S1473-3099%2805%2970245-0	

•	 Pijamalılar;	Rıfat	Ilgaz	Çınar	Yayınları	

•	 Rüştü	Onur;	Salah	Birsel;	Sel	Yayınları		

Meraklısı için gezmeler 

•	 Yerinde	görmek	için;	
 Heybeliada Sanatoryumu 
	 https://yandex.com.tr/profile/175278339
	 553?no-distribution=1&source=wizbiz_new_
	 map_single	

Yazımı yakın zamanda kaybettiğimiz değerli
hocam Prof. Dr. Rüştü Onur ile aynı adı taşıyan
tüberkülozdan 1942 yılında ölen şair Rüştü Onur’un
dizeleriyle bitirmek istiyorum.  

“Neler	olmuş	Rabbim,	neler.	
Ben	tüberkülozdan	yatarken,	hastanede	
Dostlar	unutmuş	adımı,	
Yar	kocaya	gitmiş…”	
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GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN

İLAÇ MI ZEHİR Mİ?
“ŞARAB-I FARİĞ” VE FATİH SULTAN 

MEHMED’İN ÖLÜMÜ HADİSESİ 

Doç. Dr. Zeynep Tırmıkçıoğlu
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fetheden Osmanlı
padişahıdır. İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu Yeni
Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ölüm 
nedeni ile ilgili tartışma devam etmektedir. Alman
tarihçi Franz Babinger’e göre zehirlenerek öldürül-
müştür, ancak dönemin Türk tarihçileri bu görüşe
sıcak bakmazlar. 1950’li yıllarda Şehabettin Tekindağ’ın
araştırmaları sultanın zehirlenerek öldürüldüğü gö-
rüşünü çürütmeye yöneliktir. Ancak günümüzde
zehirlenme hadisesi kabul görmekle birlikte bunu
kimin ya da kimlerin yaptığı hususunda bir görüş
birliği yoktur. 

“Ey	aziz	 insan!	Ben	fakir,	Şeyh	Yahya’nın	oğlu	
Derviş	Ahmed	Aşıki’yim.	Osmanoğulları’nın	sözle-
rinden	ve	olaylarla	dolu	menkıbelerinden	bazıla-
rını	kısa	ve	öz	olarak	kaleme	aldım.	Kalem	de	bu	
uçsuz	bucaksız	safhada	kalbime	söyledi.	Can	ku-
lağımı	 kalemin	 sesine	 tuttum,	 gönlüm	 hayretler	
içinde	kaldı	ve	söylemeye	başladım.” Bu sözler, dö-
nemin tarih yazıcılarından Aşıkpaşazade’ye aittir.
Osmanlı tarih yazıcılığında çok önemli bir yeri olan 
eseri Menakıbu Tevarih-i Al-i Osman ya da Aşıkpaşa-
zade Tarihi’nde, Osmanlı sülalesinin Türk tarihinde
oynadıkları roller, Süleyman Şah’tan II. Bayezid’e gelin-
ceye kadar bütün ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Fatih
Sultan Mehmed’in ölümüne de ışık tutacak bilgiler
sunan eserde Aşıkpaşazade, o günkü durumu bir 
şiirle tasvir etmektedir ve bu, sultanın ölümünü en
iyi anlatan ifadelerdir: “Tabibler	şerbeti	virdi	hana/
O	han	içdişerabı	kana	kana/	Cigerintogradı	şerbet
o	hanun/	Hemin-dem	zar	itdi	yana	yana/	Didiniçün	
bana	kıydı	tabibler/	Boyadılar	cigerüm	canı	kana/	
İcabet	itmedi	tabibşerabı/	Timarları	kamu	vardı	zi-
yana/	Tabibler	hana	çok	taksirlik	itdi/	Budur	togrı	
kavil	düşme	gümana…” (Aşıkpaşazade, 2003, s.585)

1481’in baharında, kimi kaynaklara göre Mısır, ki-
milerine göreyse (oğlu Şehzade Cem’i Suriye sını-
rına göndermesine karşın) İtalya seferine çıkmak
üzere Kapıkulu askerleriyle birlikte Üsküdar’a geç-
miştir. Bu yeni seferin hedefini hiç kimse bilme-

mektedir. Anadolu ordusuna Mayıs ortalarında Konya
yakınındaki geniş ovada toplanması emredilmiştir.
Uzun zamandır belirtileri görülen gut (damla)atağı
nedeniyle Üsküdar’daki karargahta dinlendikten son-
ra yola çıkan Fatih, Gebze yakınlarında Tekfur çayırı 
(Hünkar çayırı) denilen yerde tekrar fenalaşınca he-
kimler çağırılmıştır. Gut atakları, en fazla ayak baş-
parmağında olmak üzere eklemlerde şiddetli ağrı ile
seyreder. Oysa kaynaklarda Fatih Sultan Mehmed’in
ölümü sırasında karın ağrısı çektiği, müzmin hasta-
lıklarına (emraz-ı müzmine) bağırsak tıkanıklığının 
eklendiği ifade edilmektedir. Sultan’a ilk müdahale
eden hekim, Acem Hamideddin el-Lari olup başarılı
olamayınca Yakup Paşa (Maestro Iacopo) çağırıl-
mıştır. Ancak sultanın genel durumunu gözleyen he-
kim, daha önce verilen ilacın yanlış olduğunu ve e-
linden bir şey gelmeyeceğini, bu ilacın etkilerini gi-
dermenin artık mümkün olamayacağını söylemiştir 
(Tekindağ, 1966, s.96, s.100). Aşıkpaşazade’nin “Vefa-
tına	sebebayagında	zahmet	var-ıdı.	Tabibler	‘ilacında
‘aciz	oldılar.	Ahir	tabibler	cem’	oldılar,	ittifak	itdiler,
ayagından	kan	aldılar;	zahmet	ziyade	oldı.	Şarab-ı
fariğ	virdiler.	Allah’un	rahmetine	vardı.” sözleriyle ta-
rihe not ettiği olayda en çok tartışılan nokta, hekim-
lerin tedavide başarısız olması ve sultanın “şarab-ı
fariğ” olarak tanımlanan ilacı içtikten sonra ölmüş
olmasıdır.  

Şarab-ı fariğ, kusturan şurup anlamına gelmek-
tedir. Şaraplar ve tiryaklar, 15. yüzyılda hastalıkların 
tedavisi için kullanılan şurup ve macunlardır. Aşık-
paşazade’nin ifadelerinde geçen “fariğ” kelimesinin,
“istifrağ” kelimesi ile aynı kökten geldiği düşünül-
mekte, bu nedenle sultanın bu ilaçla zehirlenmiş
olma iddiasının doğru olmadığı düşünülmektedir
(Tekindağ, 1966, s.96, s.102). Öte yandan tıp bilgi-
si olmayan Aşıkpaşazade’nin “şarab-ı tiryak-ı faruk” 
yerine bu kelimeyi kullanmış olabileceği veya met-
nin çevirisinde hatalar yapılmış olabileceği üzerinde
de durulmaktadır. Nitekim “tiryak-ı faruk”, özellikle
zehirlenmelerde, kan tüküren hastalarda ve bağırsak 
sancısı çekenlerde kullanımı olan bir çeşit macundur 
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(Tabib İbn-i Şerif, 2003, s.147). Zehirlenmelerde, şu-
rup şeklinde verilmesi gerektiğinden “şarab-ı faruk” 
olarak ifade edilmiş olabilir. Her iki açıklamada da
Fatih Sultan Mehmed’e verilen Aşıkpaşazade’nin ta-
nımıyla “şarab-ı fariğ”in öldürücü değil, iyileştirme
maksadıyla verildiği görülmektedir.  

Bu noktada asıl sorulması gereken, bu şurubun
neden tercih edildiğidir. Tabib İbn-i Şerif’in 15. yüz-
yıl tıp kitabı olan “Yadigar” adlı eserinde de tarif et-
tiği gibi özellikle afyon, baldıran gibi zararlı bitkile-
rin yol açtığı zehirlenmelerde tiryak-ı faruk, şarabla
verilmektedir (Tabib İbn-i Şerif, 2003, s.152). Tüm 
ilaçların ve hastalıkların tedavilerinin kaleme alındığı
bu kitapta şarab-ı fariğ adında bir ilaca rastlanma-
maktadır. İster kusturmak maksadıyla ister zehiri
yok etmek için olsun, artık yapılacak bir şey kalma-
dığını ve Hekim Lari’nin tedavisinin hatalı olduğu-
nu söyleyen Yakup Paşa’nın şurubunun son bir çare
olarak verildiği açıktır. Şarab-ı fariğ ya da şarab-ı
faruk, zehirlendiği düşünülen sultanı zehirden te-
mizlemek üzere verilmiştir ve bu zehir büyük ola-
sılıkla afyondur. 

Gut hastalığı, yalnız Fatih Sultan Mehmed değil, 
ondan sonra gelen padişahların da mustarip olduğu 
bir hastalıktır. Padişahların tedavisinde kolşisin içe-
ren surincan hapı ya da surincan macunu kullandık-
ları bilinmektedir (Genç, 2016, s.45). Kolşisin, bitkiler-
den elde edilen en eski ilaçlardan biridir ve günü-
müzde de akut gut tedavisinde kullanılmaktadır. 
Akut ataklarda bulantı, kusma oluncaya ya da ishal 
başlayıncaya kadar kullanılır. Bununla birlikte ağrı 
kesici özelliği olan ilaçların da ataklarda kullanımı 
söz konusudur. Osmanlı döneminde afyon, ağrı 
kesici özelliği nedeniyle macun ve hap olarak kulla-
nılmaktaydı. Keyif verici olarak da kullanımı olan
afyon ve afyon preparatlarını satanlara “esnaf-i 
afyonciyan” denilmekteydi.  Özellikle Ege bölgesi af-
yonunun yüksek morfin içeriği nedeniyle tercih edil-
diği, yüksek kalitede olan Türk afyonunun o dönem-
de Avrupa’nın en iyi afyonu olduğu, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda afyon üretimi olduğu 16. - 18. yüzyıl-
larda yaşamış Avrupalı gezginlerin seyahatname-
lerinde anlatılmaktadır (Mat, 2010, s.286, s.290). 
Morfin benzeri opiatlar, ağrı kesici özelliğe sahip
olmakla birlikte bir etkileri de ishali durdurmak ve
bağırsak hareketlerini azaltmaktır. II. Bayezid’den 
itibaren saray hekimliğine geçmiş Yahudi asıllı bir
hekim olan Moses Bin Hamon’un, gut hastalığından
muzdarip Kanuni Sultan Süleyman’ı afyon içeren
ilaçlarla tedavi ettiği ve diğer saray hekimlerinin
bu tedavi yöntemine karşı çıktığı bilinmektedir
(Genç, 2016, s.46).  

Hem ağrıyı dindirmesi hem de kolşisine bağlı ishali 
azaltması nedeniyle afyon, dinmeyen gut atağında
sultan hekimlerince tercih edilmiş olabilir. Fatih Sultan
Mehmed’in ölümüyle ilgili kaynaklar, sultana faydalı
olacağı düşünülen ama onu zehirleyen bir ilaç veril-
diğini, bu ilacın da sultanın bağırsaklarını tıkadığını
ifade etmektedir. Bu durum, ağrı kesici olarak kul-
lanılmış afyonun böyle bir etkiye neden olmuş ola-
bileceğini düşündürmektedir. Afyon (ya da morfinin)
sultanın ölümüne neden olmuş olabileceği düşünü-
lecek olursa yüksek doza bağlı zehirlenmelerde ba-
ğırsak tıkanıklığıyla birlikte esas etkilenen organın
akciğer olması, yani solunum depresyonu beklenir. 
Opiatların yüksek dozlarda pulmoner hemoraji, yani
akciğerde kanamaya da neden olabildikleri bilinmek-
tedir (Morrow vd., 2019). Aşıkpaşazade’nin “O	han
içti	şarâbı	kana	kana/	Ciğerin	doğradı	şerbet	o	hanın/
Hemin	dem	zâri	etti	yana	yana” sözleri de sultana
verilmiş olan maddenin, ciğerine zarar verdiğine ve
gözle görülür bir kanamaya neden olduğuna işaret
etmektedir. 

Fatih’in ölüm nedeni kadar, ölümünden sonra
İstanbul’da meydana gelen olaylarla ilgili tarihi de-
ğerlendirmelerde de uzlaşı sağlanamamıştır. Babinger,
Fatih’in zehirlenerek ölmesi üzerine ayaklanan yeni-
çerilerin Yakup Paşa’yı ve Karamani Mehmed Paşa’yı 
vahşice öldürdüklerini; İstanbul’da Yahudiler’e ve Hı-
ristiyanlar’a saldırdıklarını ifade etmektedir (Babinger,
2003, s.348). Öte yandan Tekindağ, Babinger’in ta-
rihi olayları yanlış aksettirdiğini belirtip yeniçerilerin
Karamani Mehmed Paşa’yı kendilerine mani olduğu
ve Yakup Paşa’yı da sultanın ölüm haberini sakladı-
ğı için öldürdüklerini belirtmektedir; yani Tekindağ’a
göre bir suikast söylentisi yoktur (Tekindağ, 1966, 
s.96, s.105). Öyle ya da böyle, Fatih’in ölümü üzerine 
Karamani Mehmed Paşa ve Yakup Paşa yeniçeriler
tarafından öldürülmüştür. İstanbul yağması da fark-
lı tarihi kaynaklarda doğrulanmaktadır. Yeniçerilerin
Şehzade Bayezid yanlısı olduğu bilinmektedir. Ka-
ramani Mehmed Paşa ise Karaman Valisi küçük şeh-
zade Cem taraftarıdır ve Tekindağ’a göre Bayezid’den 
evvel Cem’i İstanbul’a getirterek bir emri vaki yapmak
istemiştir. Amasya Valisi Şehzade Bayezid, sadrazam 
Karamani Mehmed Paşa’yı ortadan kaldırmak is-
temektedir (Tekindağ, 1966, s.96, s.105). Babinger’e 
göre bunun nedeni Bayezid’in, 1481 Nisan’ı başın-
da İstanbul’dan aldığı bazı mektuplardır. Bu mek-
tuplarda sadrazamın sultanı, büyük şehzadeyi göz 
ardı edip Şehzade Cem’i müstakbel sultan olarak 
ilan etmeye ikna ettiği yazılıdır. Babinger, bu ne-
denle Şehzade Bayezid’in babasının öldürülmesiy-
le ilişkili olabileceği üzerinde durur (Babinger, 2003,
s.347).  
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Fatih Sultan Mehmed’in son seferi sırasında ze-
hirlenerek öldürüldüğü iddialarında adı geçen diğer 
hekim, Hamideddin el-Lari’dir (Tırmıkçıoğlu, 2021, 
s.73). Yakup Paşa’nın Venedikliler ile anlaşmış olabi-
leceği rivayet edildiği gibi Hekim Lari’nin de bazı kay-
naklara göre Şehzade Bayezid bazı kaynaklara göre
Karamani Mehmed Paşa’nın azmettirmesiyle sultanı
zehirlemiş olabileceği düşünülmektedir (Tekindağ, 
1966, s.96, s.103). Hekim Lari’nin hayatı hakkında çok
fazla bilgi yoktur. Edirne’de bulunan ve 1514’de ta-
mamlanan Lari (Laleli) Camii’nin ismini taşıdığı kişi
Hekim Lari’dir (Türkiye Kültür Portalı, 2017, Lari
Camii). Lari Camii yapımına kendisi tarafından baş-
lanmış, ancak caminin yapımı tamamlanamadan 
Hekim Lari 1485’de vefat etmiştir. Lari Camii’nin 
yapımını Hekim Lari’nin ölümünden 29 yıl sonra 
tamamlayan II. Bayezid Camii mütevellisi Hamid
Çelebi’dir (Dijkema, 1977, s.46). Lari Camii, Edirne’de
Fatih Sultan Mehmed’in eşlerinden Sitti Mükrime 
Hatun’un adına yapılmış olan Sitti Şah Camii’nin 
yakınlarındadır. Aynı yıllarda yapımı gerçekleştirilen
camilerden Sitti Şah Sultan Camii, 1482’de saray
yardımları ile tamamlanmıştır. Ancak Lari Camii’nin
Hekim Lari’nin ölümünden sonra da, II. Bayezid taht-
ta iken ve yaşadığı müddetçe tamamlanmadığı
görülmektedir. Caminin yapımı ve tamamlanması II.
Bayezid’in oğlu Yavuz Sultan Selim dönemine rast-
lamaktadır.  

Eldeki kaynaklar, Fatih Sultan Mehmed gibi oğul-
larının da ölümlerinde zehirlenme olasılığını ve bul-
gularını ortaya koymaktadır (Tırmıkçıoğlu, 2021, s.97
- 116). İlk olarak 1474 yılında sultanın gözdesi Şehzade
Mustafa, babası ve büyük ağabeyi Şehzade Bayezid 
ile kazandıkları Otlukbeli Savaşı (Ağustos 1473) son-
rası rahatsızlanmış ve ölmüştür. Osmanlı kroniklerin-
de şehzadenin zehirlendiği ve Fatih Sultan Mehmed’in
bu ölümden Rumeli beylerbeyi Mahmud Paşa’yı so-
rumlu tutarak onu idam ettiği yazılıdır. Sultanın kü-
çük şehzadesi Cem ise, ağabeyi Şehzade Bayezid 
ile babasının ölümünden sonra girdiği taht kavga-
sında yenilmiş, yıllar süren sürgün hayatı yaşamış ve 
Osmanlı’ya teslim edilmek üzere iken 1495’te zehir-
lenerek öldürülmüştür. Fatih Sultan Mehmed’den 
sonra tahta geçen büyük oğlu II. Bayezid’in büyük 
bir taht kavgası verdiği üzerinde durmak gerekir.
Osmanlı tarihi kaynaklarına göre babası, en büyük oğlu
Bayezid olmasına rağmen, önce Şehzade Mustafa’yı
sonra da Cem’i saltanatının varisi olarak görmüştür.
Babasına göre ileri yaşlarda ve ancak babasının ölü-
münden sonra tahta geçen II. Bayezid, ne ilginçtir
ki kendi oğullarının da taht kavgasına şahit olmuş 
ve oğlu II. Selim tarafından tahttan indirilmeye zor-
lanmıştır. Saltanatını oğluna bırakan II. Bayezid, doğ-

duğu yere göç ederken yolda zehirlenerek ölmüştür. 
Fatih Sultan Mehmed’in zehirlenme hadisesi tar-
tışmalara yol açsa da oğlu II. Bayezid’in, yine kendi
oğlu II. Selim tarafından zehirlendiği konusunda 
tarihçiler hemfikirdir. Cem Sultan sürgün yıllarında 
yazdığı bir şiirde ağabeyine şöyle seslenmektedir: 
“Yürü,	var	ey	Bayezid,	sen	süre	gör	devranın/	Sal-
tanat	baki	kalır	derlerse	bu	yalandır.” Bunlar, baba 
oğul ve taht kavgasını en güzel anlatan satırlardır.
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BİR FARMAKOLOG BİR SANAT

Farmakoloji alanındaki akademik başarılarının 
yanı sıra, latin danslarına olan ilgisiyle de bildiğimiz
sayın hocamız Prof. Dr. Kansu Büyükafşar’la dans
üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbetle siz değerli oku-
yucularımızı baş başa bırakıyoruz… 

Kansu Hocam öncelikle bültenimizin sanat kö-
şesinde bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür
ederiz. Dansla ilgili sorulara geçmeden önce bize
kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Ege Üniversitesi Eczacılık fakültesinden 1990 
yılında birincilikle mezun oldum. Henüz farmako-
loji eğitimi almadığımız 2. sınıftayken farmakolo-
jiye ilgim oluştu. Yüksek olasılıkla farmakolojinin
bizim okuldaki şöhretinden ve hocalarından etki-
lendim. Ayrıca farmakolojinin uğraştığı konular da
çok ilgimi çekmişti. Ailemin Adana’da olması nede-
niyle mezun olduktan sonra Adana’ya dönmem ge-
rekti. Bu yüzden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans 
eğitimine başladım. Her “kalbim Ege’de kaldı” şarkı-
sını duyduğumda hep o günlere dönerim. 1994 yı-
lında yüksek lisans ve 1996 yılında da doktoramı 
tamamlayarak mezun oldum. Yüksek lisans sonra-
sında Belçika Heymans Farmakoloji Enstitüsünde 
bir süre çalıştım. 1999 yılında Mersin Üniversitesi’ne 
yardımcı doçent olarak atandım ve buranın Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalını kurdum. Meslek haya-
tım boyunca bilimsel, bu ülkeye katma değer katan,
bilgi üreten ve bu bilgiyi toplumla paylaşan bir an-
layışla hareket etmeye çaba gösterdim ve öğrenci-
lerimi bu yönde yetiştirmeye gayret ettim.  

Dansla ilk tanışmanız nasıl oldu? 

Aslında ben zeybek öğrenmek amacıyla yola 
çıkmıştım. Anatomi Anabilim Dalı’ndaki bir hoca-
mıza bu durumdan bahsettim ve birlikte zeybek 
öğrenmeye gidiyoruz zannederken kendimi salsa 
kursunda buldum. Bir ön yargı olarak, sosyal Latin
danslarını erkekler için biraz tuhaf bulurdum, 

PROF. DR. KANSU BÜYÜKAFŞAR’LA 
HAYATIN AKIŞINA BİR DANS MOLASI

açıkçası. Fakat işin içine girdiğimde erkek-dom-
inant bir aktivite olduğunu, koreografiyi belir-
leyenin, partnerin performansını açığa çıkaranın 
erkek olduğunu fark edince bu dansa olan bakışım 
değişti. Latin danslarında erkeklerin işi nispeten 
daha zordur. Partnerinizi dans ettirebilmek için 
kafanızda sürekli müziğe uygun hareketleri belir-
lemeniz gerekmektedir. Dansı ettiren erkek ama 
dansı gösteren kadındır. Özellikle ilk 3 ay erkekler 
için eşik değerdedir ve genellikle insanlar bu za-
manlarda vazgeçip dansı bırakırlar. Benim için de 
dansı bırakmaya ramak kalmıştı ama hem başar-
ma hırsı hem de iş disiplini sayesinde devam ettim. 
Zamanla partnerlerimin de danstan keyif aldığını 
görmek pozitif pekiştirici oldu. Başardıkça danstan 
aldığınız keyif de doğru orantılı bir şekilde artıyor.

Ne zaman dans etmeye başladınız? 

Akademik anlamda her şeyi bitirdikten sonra 
dansa başladım demek doğru olur sanırım. 2006
yılında Profesör olduktan sonra, 2007 yılında dan-
sa başladım. Benimle dansa başlayan bazı arkadaşlar
bu alanda kendilerini çok geliştirip dans eğitmenli-
ği de yapmaya başladılar. Dansı halen keyif aldığım 
bir hobi olarak devam ettirmekteyim. 

Araş. Gör. Dr.  Betül Rabia Erdoğan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Peki sadece salsa mı yapıyorsunuz? İlgi duyup 
yaptığınız başka latin dansları da var mı?  

Latin danslarının bir kombinasyon olduğunu söy-
leyebilirim. Salsa dışında merenge, bachata yapıyo-
rum, tango ve kizomba için de ilerleme aşamasın-
dayım diyebilirim. Merenge iki vuruşlu, kolay, yavaş 
ve salsa figürlerinden oluşan bir danstır. 2. Dünya 
savaşı bittiğinde kutlamalar yapılıyor ve bu sırada 
mayına basıp sakat kalan askerlerin topallayarak 
dans etmesinden merenge türemiştir. Salsa 4 + 4, 8 
vuruşlu iken, merenge 1 + 1, 2 vuruşla yapılan bir danstır.
Özellikle salsaya yeni başlayanlar için merenge yön-
lendirici ve geliştirici bir danstır. Merenge, partnerle
yapılabildiği gibi aynı diğer bir Latin dansı olan rueda 
gibi grup halinde de yapılabilen bir dans türüdür. 
Eğlenceli bir moddaysam hızlı ve coşkulu salsa mü-
zikleriyle dans etmekten keyif alıyorum. Bachata 
özel bir dans, duygu, iletişim ve yakınlık misyonları
açısından tanıdığınız bir partnerle dans etmek daha
keyifli oluyor. Kizomba kursuna da kısa süreli gittim.
Kizomba aslında tangoyla bachatanın bir karışımı 
ve doğaçlama yapmaya da olanak veren bir dans
türüdür. Tangomu geliştirirken bachata alt yapım-
la birlikte sanırım kizombada da daha iyi olabilirim.
Şimdilerde tango kursuna devam ederek ilerletmeye
çalışıyorum. Ayrıca yoga ve meditasyon konuları-
nı şimdilik araştırıyorum ve kendime uygunluğunu
test ediyorum. 

Sizce dansa genç ya da geç yaşta başlamak 
arasında bir fark var mı? Dans etmenin kişiye
ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? 

Şüphesiz fark var. Gençlerin adaptasyonu ve
hareketlerdeki esneklik ve kıvraklıkları kesinlikle daha
farklı oluyor. Gençler özellikle yeteneklilerse geli-
şimleri kesinlikle daha hızlı oluyor. Ama gençlerin 
istikrarlı bir şekilde dans etmeye devam etmeleri 
daha az oluyor. Dans etmek, sosyal bir aktivite ve 
hayatın bir zenginliği aslında. Yaptığınız her sosyal 
aktivite her hobi sizi zenginleştiriyor ve entelek-
tüel olarak da geliştiriyor. Özellikle erkekler için bir
yandan dengeyi sağlarken, hem koreografiyi dü-
şünüyorsunuz hem de partnerinizi yönetmeye ça-
lışıyorsunuz. Bunların üçünü bir arada yapmak sizi
kesinlikle çok geliştiriyor. Bildiğimiz gibi, eğer din-
lediğimiz müzikten keyif alıyorsak beynimizde do-
pamin salgısı belirgin olarak artar. Bunun da pozitif
pekiştirici etkisi vardır. Ayrıca dans, bir sportif ak-
tivite de. Hem spor, hem müzik, hem sanat içeren
bir aktivitedir, dans.  

Dansın iş yaşamınıza herhangi bir etkisi olduğu-
nu düşünüyor musunuz? 

Açıkçası dans akademik performansımı çok ar-
tırdı demek doğru olmaz. Ama kişisel gelişimime 
çok ciddi katkısı oldu. Profesör olduktan sonra bu 
aktivitelere başladığım için akademik olarak daha 
rahat durumdaydım. Akademik hayatın bazılarına
getirdiği yüksek ego, kibir, mağrurluk, gibi bir takım 
özelliklerin bu tür sanatsal faaliyetlerle yumuşatı-
labileceğini gördüm. Toplumla kaynaşınca daha çok 
toplumcu oluyor insan. Dans etmeye gittiğinizde 
toplumun farklı kesimlerinden ve farklı eğitim, 
kültür seviyelerinden insanlarla bir araya gelme ve
sohbet etme fırsatı yakalıyorsunuz. Toplumun her
kesimiyle iletişim kurup, her kesiminden bir şeyler
öğrenip toplumla daha barışık hale gelebiliyorsun.
Örneğin, dans etmeye gelmiş bir araba tamircisi,
bir balıkçı, bir öğrenci, bir finans uzmanı, bir kripto
para-block chain- uzmanı ile tanışıp çok farklı şeyler
öğrenebilip toplumun nabzını da tutma şansınız olu-
yor. Sonuç olarak hobi, sanat, spor vd non-akademik
sosyal faaliyetler kişisel gelişmemize önemli katkı-
lar yapabilmektedir.  

Son olarak Türk Farmakoloji Derneği üyelerine
neler söylemek istersiniz? 

Aynı anda akademik yükselme için uğraşmak, 
ders vermek, proje yazmak ve özel hayatınızda da
geleceğinizle ilgili planlar yapmak kolay bir iş değil-
dir. Şunu unutmamak lazım, aynı anda bir koltukta 
iki karpuzu zor taşırız. Her işi eş zamanlı yapmak-
tansa, bir işi tamamlayıp sonra diğerini yapmanın 
daha doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç 
meslektaşlarıma önceliklerini iyi belirlemelerini 
öneriyorum. Akademik hedeflerine emin adımlarla
yürümeliler zira orada olacak bir aksaklık hem aka-
demik hem de sosyal alanda bir tatminsizlik, huzur-
suzluk veya bazen de mutsuzluk getirebilir. Önce-
liklerimize sadık kalıp hedefe ulaştıkça yeni hedefler 
koymalıyız ve böylece hayatımızı daha renkli hale 
getirebiliriz. Tarzımın, tavırlarımın ve ifadelerimin 
danstan sonra değiştiğini fark ettim. Sanatın, spor-
un veya hobilerin akademik kasveti törpüleyeceğini
gördüm. Hobiler, insanın yeteneklerini açığa çıkar-
mak ve insanı geliştirmek için varlar. Herkese tav-
siyem hobiler edinmeleri ve akademik yaşam dışında
bir sosyal hayatlarının da olmasıdır. Ancak akademik
hayatının başında olan genç arkadaşlara öncelikli
tavsiyem, kendilerini yaptığı işte yani farmakolojide
en iyi şekilde geliştirmeleri ama bu arada zaman
ayırabildikleri kadar da hobiler edinmeleridir. İçle-
rinden gelen enerjiye güvensinler. 
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PROF. DR. RÜŞTÜ ONUR’UN ANISINA

Rüştü abimin her davranışı, her sözü kendisi-
ne hastı, kendine çok yakışırdı ama benim en çok
aklımda yer edenlerden birisini başlığa aldım. 
“Nasılsın birader” Karşılaştığımızda, telefonda ko-
nuştuğumuzda mutlaka kullandığı bir deyimdi ve
bunu son derece içten söylerdi. Onu sonsuzluğa
uğurlarken söylediğim gibi, abimin en büyük özel-
liği “nev-i şahsına münhasır” olmasıydı. Genelde
bu özellik bizim toplumumuzda çok hoş karşılan-
maz. Çoğu zaman kişinin özentili olduğu, amiyane
tabiriyle “cins” olduğu şeklinde yorumlanır. Rüştü
abiyi tanıyan herkes, bu hususun abim için geçerli
olmadığını,  onun gerçekten özel bir insan oldu-
ğunu bilirler. 

1980 yılında farmakoloji ihtisasına başladığımda,
o yıllar Ankara tıp ve Hacettepe tıp farmakoloji se-
minerleri ortak yapılırdı. Her Perşembe 16.15’de se-
mineri veren Hacettepe’dense biz Hacettepe’ye, 
yok bizdense Hacettepe’liler bize gelirdi. Bu semi-
nerlere katılım, çok özel durumlar haricinde, nere-
deyse tam olurdu. O zamanlar Refik Saydam Merkez 
Hıfzısıhha enstitüsünde de farmakoloji uzmanlık 
eğitimi verildiği için orada eğitim alan ve daha son-
ra ilaç sanayiinde ilişkilerimizi sürdürdüğüm Tambay
Taşkın, Vedat Eğilmez gibi meslektaşlarımız da bu
toplantılara katılırdı. Maalesef bu güzel gelenek 
yıllar içinde tarihe karıştı. İşte Rüştü abiyi ilk bu se-
minerlerde tanıdım. Görüntüsüyle ilgili ilk aklımda 
kalan havanın soğuk olup olmamasından bağımsız 
her zaman giydiği kısa kollu gömlekleriydi. Semi-
nerlerde zaman zaman sert eleştiriler yapardı. Biz 
yeni başlayan asistanlar seminer sıramız gelince 
bu nedenle korkardık. Yalnız, söylediklerinin hep 
doğru, objektif olduğunu zaman içinde anladık. 

Zaman zaman Ankara tıp ile Hacettepe tıpta-
ki hocalarımız ve arkadaşlarımız arasında ortak 
çalışmalar olsa da Rüştü abi ile, belki çalışma konu-
larımızın farklı olması nedeniyle, ortak çalışmamız 
olmadı. Sık sık gittiğim Hacettepe’deki uzmanlık /
doktora sınavlarında yapılan pratik sınavlar nede-
niyle abimin özellikle izole organ banyosu de-
neylerini çok iyi bildiğini görüyordum. İzole organ
banyosu deneyleri farmakolojinin ilk yıllarında vaz-

geçilmez olmasına ve yıllar içinde yerini diğer ça-
lışma alanlarına bırakmasına rağmen, abim için hep 
vazgeçilmez olmuştur. Abimin ders anlatmaktan 
da büyük keyif aldığını düşünüyorum. Genelde 
öğrenmeye çok istekli olan kişilerin, öğretmeye de 
çok istekli olduğu bir gerçek. Abim çok farklı alan-
lara ilgi duyardı ve yeni şeyler öğrenmeye çok istek-
liydi. Bu nedenle gerek lisans ve gerekse lisansüstü 
öğrencilerine bir şeyler öğretmekten büyük keyif
aldığını düşünüyorum. Buna karşın yürütmek 
zorunda olduğu idari işlerden hiç keyif almazdı. 

Rüştü abimle geçirdiğimiz en zevkli saatler 
Arda abi ile birlikte üçümüzün Ankara içi ve Ankara 
dışı gezilerimizdi. Hafta içi öğlenleri kaleye gider, 
dolaşır, bazen abimle bakırcı Sarı’dan antika bakır 
alırdık. Bazen dönerci Fehmi Usta’da dönerimizi 
yer, Erzurum kahvehanesinde çayımızı, kahvemizi
içer, tavlamızı oynar, bölümlerimize dönerdik. Senede 
1-2 defa bu geziler Ankara dışına olurdu. Hatta bir 
keresinde trenle Eskişehir’e ve Kütahya’ya gittik. 
Esasında gittiğimiz yerin hiç önemi yoktu. Önemli
olan geçirdiğimiz çok güzel vakitti. Rüştü abimin
yaşamı ne kadar çok sevdiğini, yaşam üstadı olduğunu
bu gezilerde daha iyi anladım. Gerçekten çok az
insan elindekiyle, daha fazlasını istemeden bu kadar
mutlu olabilir. Aynı mutluluğu ders vermek için
gittiğim Kıbrıs’ta yaşamıştım. Gittiğim akşam ge-
nelde sevgili Ferda’nın evinde yemeğimizi yerdik.
Genelde dersler sabahları olduğu için, ders biter
bitmez kendimizi Lefkoşe’ye atar, akşama kadar
çok keyifli vakit geçirirdik. 

Her ölüm üzücüdür. Bazen televizyonlarda, gaze-
telerde çok dramatik ölüm haberleri görüyor, hiç ta-
nımadığımız insanlar için üzülüyoruz. Yalnız bu üzüntü
uzun sürmüyor. Çünkü o kişiler “hayatımıza dokun-
muş” kişiler değil. Halbuki Rüştü abi ister yakından
tanısın, ister uzaktan tanısın, tanıdığı herkesin ha-
yatına dokundu, iz bıraktı. Onun için üzüntümüz çok
büyük. 

Nurlar içinde yat güzel abim. 

Prof. Dr. Mehmet Melli
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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PROF. DR. RÜŞTÜ ONUR’UN ANISINA

Henüz genç bir araştırma görevlisiyken, “Prof. 
Dr. Rüştü Onur” benim için saygı ve hayranlık dolu 
bir anlam taşırdı. Hacettepe Farmakoloji Anabilim
Dalı’nı ziyaret ettiğimde, gülen yüzü, derin bakışları 
ve babacan tavırları nedeniyle kendimi ona yakın 
hissederdim. Nereden bilebilirdim, bir gün onunla
çalışma fırsatını yakalayacağımı. Yıllar sonra, ilaç en-
düstrisinden ayrılarak akademisyenliğe geri dön-
düğümde, Prof. Dr. Rüştü Onur’un Yakın Doğu Tıp 
Fakültesi’nin kurucularından biri olarak Kıbrıs’a git-
tiğini ve Anabilim Dalında bir öğretim üyesine daha
ihtiyaç duyduğunu öğrendim, başvurdum ve kabul
etti. Birlikte çalışmaya başladıktan sonra ve onu 
her geçen gün daha iyi tanıdıkça daha çok sevdim.
Müthiş zekası ve duyarlılığı ile bu hayatta beni en
iyi anlayabilen ve yol gösterebilen birkaç kişiden
biriydi. Bir gün bana “Keşke, zamanında Hacettepe’ye
başvursaydın ve hep birlikte çalışsaydık” dediğinde
hem çok mutlu olmuş hem de keşke diyerek hayıf-
lanmıştım. 

Prof. Dr. Rüştü Onur özel ve bilge bir insandı. 
Öğrencilerini çok severdi, öğrencileri de onu. Fon-
da klasik batı müziği çalarken, son çıkan yayın-
ları okurdu, özenle, animasyonlu harika slaytlar
hazırlardı. “Ders anlatabilmek bir yetenektir” derdi.
İlginç bulduğu bir makaleyi veya kitabı  hemen
benimle paylaşırdı. Kitap okumaya doyamazdı.
İngiliz pazarından, kilise derneklerinden ve Büyük
Han’dan ikinci el İngilizce ve Osmanlıca kitaplar
alırdı. “Eğer Türkiye’ye dönerseniz, bu kadar kitabı
nasıl geri götüreceksiniz hocam?” diye sorduğum-

da gülümser, “Hepsini taşırım” derdi. Hastalandı-
ğında, gerçeği zorlanarak kabul etsem de, bu konuyu
aramızda hiç konuşmadık. Şiddetli ağrı çekmesi-
ne rağmen, derslerine girdi. Ders vermenin ona iyi
geldiğini ve ne kadar ısrar etsem de, iki fakül-
tenin ders yükü nedeniyle bana kıyamayacağını
söylerdi. Yine, her sabah “ilk kim günaydın diyecek”
oyunumuzu oynadık. Ankara’ya kemoterapiye git-
tiğinde, sevgili orkidesini talimat verdiği şekilde
sulamaya ve moral vermek için fotoğrafını çe-
kip göndermeye devam ettim. En son Temmuz
2021’de telefonda konuşabildik, hastalığı ilerlemiş-
ti, yine de sesi sevgi doluydu ve sonrasında, bir
daha telefonlarımı açamadı, mesajlarıma cevap
veremedi…  

Sevgili hocamı yakından tanımış ve birlikte ça-
lışmış olmak benim için büyük bir onur. Ardında,
böylesine anlamlı ve sevgiyle dolu geçen bir ya-
şamı bırakarak veda etmekten daha güzel ve
değerli ne olabilir?  

Prof. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
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TFD 2020 - 2021 FAALİYET RAPORU

TFD Yönetim Kurulu

Türk Farmakoloji Derneğinin Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Hocalarımız ve Sevgili Arkadaşlarımız,

17 Ocak 2020’de derneğimizin 33. Dönem Olağan Genel Kurulunda üyelerimiz tarafından seçilerek 
33. Dönem TFD Yönetim Kurulu olarak göreve başladık. İki yıl boyunca derneğimizi en iyi şekilde temsil
etme bilinci ve gururuyla çalıştık. Seçim bildirisinde duyurduğumuz gibi; aidiyet bilinci, katılımcılık ve
dayanışma anlayışıyla, üyelerimizin mesleki saygınlığı ve özlük haklarının iyileştirmek, lisans ve lisansüstü
Farmakoloji eğitiminde standardizasyon ve akreditasyonu sağlamak, ulusal ve uluslararası işbirliklerini
artırmak, genç bilim insanlarını özendirerek desteklemek ve topluma hizmet için, bilimsel ve etik ilkelere
uygun olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve etkinlikleri sizlerle paylaşıyoruz.   

TFD YÖNETİM KURULU / ÇALIŞMA GRUBU / KOMİSYON /TEMSİCİLİKLERİNDEN HABERLER

Prof.Dr. Aslı F. Ceylan
TFD Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
TFD Yönetim Kurulu Başkanı 

Doç. Dr. İsmail Mert Vural
TFD Yönetim Kurulu Saymanı

Prof. Dr. Günay Yetik Anacak
TFD Yönetim Kurulu Sekreteri

Prof.Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz
TFD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Sedat Altuğ
TFD Yönetim Kurulu 2. Başkanı

Doç. Dr. Ahmet Altun
TFD Yönetim Kurulu Üyesi
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Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu
  33. Dönem (2020 - 2021) Faaliyet Raporu

1- Genel Bilgiler: 
 

• TFD Üye Sayısı: 1174 
• Aktif Üye Sayısı: 726 
• 2020 - 2021 Yılında TFD Üyeliğine kabul edilenler: 42 
• 2020 - 2021 Yılında TFD Üyeliğinden ayrılanlar: 12 

2- Yönetim Kurulu Toplantıları: 

TFD Yönetim Kurulu 2021 yılındaki 7 toplantısını COVID-19 küresel salgını nedeniyle sanal ortamda
gerçekleştirmiş olup (23 Ocak 2021, 27 Şubat 2021, 15 Mayıs 2021, 16 Haziran 2021, 27 Temmuz 2021,
16 Eylül 2021, 1 Aralık 2021), 1 toplantısını 26. Ulusal, 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi sırasında
İzmir’de yüz yüze gerçekleştirmiştir (6 Kasım 2021). 

3- Bilimsel Etkinlikler: 

COVID-19 küresel salgını nedeniyle sanal ortamda geleneksel FEKBES sempozyumları yanısıra üçü
İngilizce olan 6 sempozyum ve 26. Ulusal, 1. Uluslararası Farmakoloji sempozyumu gerçekleştirilmiştir (Tablo 1).     

No Tarih Etkinlik Adı Katılımcı Sayısı

1 26-27 Mart 2020 29. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme
Sempozyumu (FEKBES)

250

2 14 Mayıs 2020 İlaç Yeniden Konumlandırma ve COVID- 19 Sanal Sempozyumu 250

3 11 Haziran 2020 Klinik Araştırmalar ve COVID-19 Sanal Sempozyumu 271

4 19 Kasım 2020 Farmakoekonomi Sanal 488

5 15 Ocak 2021 COVID-19’da İlaçlar, Aşılar ve Güvenlilik Sempozyumu (TFD Klinik Toksikoloji 
çalışma Grubu İşbirliği ile)

234

6 27 Ocak 2021 COVID-19 and Cardiovascular System From Basic Mechanisms to Clinical
Perspectives (İngilizce) TFD ve ECCR işbirliği ile

524

7 11-12 Mart 2021 30. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu (FEKBES) 481

8 05 Haziran 2021 “Vascular Research: Bench to Bedsite”  3. Uluslararası Sempozyumu (Ege
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı organizasyonu
ve Türk Farmakoloji Derneği işbirliği ile)

365

9 05 Ekim 2021 BPSA ve TFD ile Reçete Yazma Becerisinin Önemi Sempozyumu 211

10 04-06 Kasım 2021 26. Ulusal, 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi (10. KFÇG
Sempozyumu, 9. KTÇG Sempozyumu

587

Tablo 1. TFD 2020 - 2021 Yılı Etkinlikleri. 

29. ve 30. Farmakoloji Eğitiminde Bilimsel Etkileşme Sempozyumları: 
 

Geleneksel olarak yılda bir kez yapılan Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sem-
pozyumu (FEKBES)’nun 29.’su, Kasım 2019’da kaybettiğimiz, Türk Farmakoloji Derneği kurucu üyele-
rinden Prof. Dr. Burhan KIRAN Hocamız anısına, 26-28 Mart 2020’de Bursa’da yapılması planlanmış ve 
hazırlıklar da buna göre tamamlanmıştı. Konuşmacı olmak üzere başvuran 8 genç meslektaşımızdan 
5 aday seçilmiş ve diğer adayların da önümüzdeki yıl konuşmacı olarak davet edileceği bildirilmiş, far-
makolojide 40. yılını dolduran meslektaşlarımız da toplantıya davet edilmişti. Ancak, COVID-19 sal-
gınının yüz yüze bir sempozyumu engellemesi nedeniyle 29. FEKBES sanal ortamda yapılmıştır. 26-27
Mart 2020’de 4 genç farmakolog konuşmacı (Duygun ALTINTAŞ AYKAN, Edip Güvenç ÇEKİÇ, Zeliha 
Pala KARA ve Ruhan Deniz TOPUZ) ve 250 üyemizin katılımıyla gerçekleştirilen 29. FEKBES, sanal or-
tamda gerçekleştirilen ilk bilimsel toplantı olarak Türk Farmakoloji Derneğinin tarihine kaydedilmiştir. 
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COVID-19 salgını sürerken, yüz yüze bir sempozyumun yapılmasının olanaksızlığı, bir kez daha FEKBES’in
sanal ortamda yapılmasını zorunlu kılmıştır. 30. FEKBES 11-12 Mart 2021’de yine sanal olarak,  2019 ve 
2020’de ardarda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof.Dr. Burhan KIRAN ve Prof.Dr. Sezen KOŞAY’ın 
anısına, 29. FEKBES’teki katılımcı sayısını ikiye katlayan bir katılımla, 480 katılımcıyla yapılmıştır. Sempoz-
yumda genç kuşaktan 6 genç farmakolog arkadaşımız (Şule AYDIN, Zülfiye GÜL, Ahmet MÜDERRİSOĞLU,
Çiğdem SEVİM, Gülay SEZER ve Nurdan TEKİN) çalışmalarını sunma olanağı buldu.  

26. Ulusal, 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi: 
 

26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi ile birlikte 10. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 9. Klinik 
Toksikoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu, COVID-19 küresel salgını döneminde kongremizin yüz yüze yapılmasının riskli olması ne-
deniyle çevrimiçi olarak yapılmasına karar vermiştir. Kongre sekreterlerimiz Prof. Dr. Günay Yetik Anacak 
ve Prof. Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz, diğer Yönetim Kurulu üyelerimizin de desteğiyle, bilimsel program ve 
kongre organizasyonu için büyük bir motivasyonla çalışmışlardır. Kongremizde, Farmakoloji alanında hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınmış 80 bilim insanı konuşmacı ya da panelist olarak yer alırken, 
8 poster bildiri oturumu, 11 sözlü bildiri oturumunda toplam 155 bildiri sunumu gerçekleşmiştir. Klinik Farma-
koloji (KFÇG), Klinik Toksikoloji (KTÇG) ve Hücresel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar (HTRBÇG) 
çalışma gruplarının sempozyum/panelleri ana kongre programına paralel oturumlarda gerçekleştirilmiştir. 
Sekiz konferans, 9 panel, 3 mini panel, 1 mini konferans, 2 firma tanıtım oturumu ve 1 uydu sempozyumu ile
3 günlük yoğun bir program paralel oturumlarda gerçekleştirilmiştir. Kongremizin YÖK’ün “uluslararası kongre”
koşullarına uygun olarak ve katılımcıların doçentlik başvuru koşullarını sağlamasına katkıda bulunacak şe-
kilde planlanmış olması katılımcıların ilgisini ve sayısını artırmıştır. Ayrıca, poster ve sözlü bildiri özetlerinin
hem İngilizce hem de Türkçe olarak yer alması ulusal ve uluslararası düzeyde izlenebilirliği kolaylaştırmıştır. 
Yaklaşık yarısı lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşmak üzere 587 katılımcı ile kongremiz, şimdiye kadar 
yapılan ulusal kongrelerle karşılaştırıldığında, en yüksek katılımcı sayısına ulaşmıştır. Kongremizin geri bildi-
rimleri de memnuniyet verici olmuştur (Tablo 2). Kayıtlı katılımcıların, konuşmalarının yayınlanmasına izin 
veren konuşmacılarımızın sunumlarına kongre web adresinden üç ay süre ile ulaşma olanağı sağlanmıştır. 

Tablo 1. 26. Ulusal, 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi Geri Bildirim Sonuçları (n=133)

Sorular Çok İyi (%) İyi (%) Orta (%) Zayıf (%)

Kongre konularının ilgi çekiciliği nasıldı? 68 (51.13) 53 (39.85) 12 (9.02) 0 (0.0)

Konferans konularını nasıl buldunuz? 74 (55.64) 51 (38.35) 8 (6.02) 0 (0.0)

Konferans konuşmacılarını nasıl buldunuz? Alanlarıyla ilgili yeterlilikleri nasıldı? 86 (64.66) 44 (33.08) 3 (2.26) 0 (0.0)

Konferansların süreleri yeterli miydi? 66 (49.62) 50 (37.59) 16 (12.03) 1 (0.75)

Panel konularını nasıl buldunuz? 74 (55.64) 51 (38.35) 8 (6.02) 0 (0.0)

Panelistleri nasıl buldunuz? Alanlarıyla ilgili yeterlilikleri nasıldı? 80 (60.15) 49 (36.84) 4 (3.01) 0 (0.0)

Panellerin süreleri yeterli miydi? 63 (47.37) 52 (39.10) 18 (13.53) 0 (0.0)

Katıldığınız konferans, panel oturumlarının size katkısı oldu mu? 76 (57.14) 46 (34.59) 11 (8.27) 0 (0.0)

Sunulan sözlü bildirileri nasıl buldunuz? 62 (46.62) 57 (42.86) 13 (9.77) 1 (0.75)

Sunulan poster bildirileri nasıl buldunuz? 52 (39.10) 62 (46.62) 16 (12.03) 3 (2.26)

Bildiri oturumlarının size katkısı nasıldı? 61 (45.86) 56 (42.11) 13 (9.77) 3 (2.26)

Genel olarak panel ve konferans tartışmalarını nasıl buldunuz? 60 (45.11) 59 (44.36) 11 (8.27) 3 (2.26)

Oturum başkanlarının oturumları yönetme becerisi nasıldı? 84 (63.16) 48 (36.09) 1 (0.75) 0 (0.0)

Oturumların zamanında başlaması konusunda görüşünüz nedir? 86 (64.66) 37 (27.82) 9 (6.77) 1 (0.75)

Oturumların zamanında bitirilmesi konusunda görüşünüz nedir? 80 (60.15) 42 (31.58) 10 (7.52) 1 (0.75)

Oturumlarda soru ve tartışma için ayrılan sürenin yeterliliği nasıldı? 59 (44.36) 42 (31.58) 30 (22.56) 2 (1.50)

Oturumlar için ayrılan sürenin yeterliliği nasıldı? 63 (47.37) 52 (39.10) 17 (12.78) 1 (0.75)

Genel olarak kongreyi nasıl buldunuz? 84 (63.16) 42 (31.58) 7 (5.26) 0 (0.0)

Kongrenin uluslararası kısmını nasıl değerlendiriyorsunuz? 79 (59.40) 40 (30.08) 12 (9.02) 2 (1.50)

Kongrenin ulusal kısmını nasıl değerlendiriyorsunuz? 77 (57.89) 50 (37.59) 4 (3.01) 2 (1.50)

Değerlendirme
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4- TFD E-Bülteni: 

Yayınlanmasına 2 yıl ara verilen TFD E-Bülteni Editör Yardımcısı Günay Yetik Anacak ve diğer Yönetim
Kurulu üyeleri ile 2020’de oluşturulan Bülten Bilim Kurulu’nun çabalarıyla tekrar yayınlanmaya başlanmıştır. 
Toplam 6 sayı, 1 özel dosya ve 1 özel ek yayınlanmıştır (139. Ocak-Mart 2020 sayısı ile COVID-19 Özel Dosyası, 
140. Nisan-Haziran 2020 sayısı ile Nisan-Haziran 2020 EPHAR Özel Eki, 141. Temmuz-Ekim 2020 sayısı, 142. 
Kasım-Aralık 2020, 143. Ocak-Mart 2021 sayısı, 144. Nisan-Eylül 2021 sayısı, 145. Ekim-Aralık 2021 sayısı). 

5- Yeterlilik Kurulu Çalışmaları: 
Hakan S. Orer, Sedef Gidener, Canan Uluoğlu ve Tolga Reşat Aydos’dan oluşan Yeterlilik Kurulu, kurulun

belirlediği gereksinim üzerine Feyza Arıcıoğlu’nu kurul toplantılarına katılmak üzere davet etmişlerdir.
Yeterlilik Kurulu Hakan S. Orer’in başkanlığında, TFD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Tunçok’un da katıldığı
8 toplantı sonucunda, Farmakolojide Tıpta Uzmanlık ve Doktora eğitiminde güncellenmiş yeterlilikler tab-
losunu hazırlayarak TFD Yönetim Kurulu’na sunmuştur.  

  
6- TFD Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu Çalışmaları: 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun 11.03.2020 tarihli toplantı kararıyla “Tıpta Uzmanlık Özlük 
Hakları Komisyonu (TUÖHAK)” kurulmuş olup, bu komisyonda Ayşe Pelin Kurtoğlu, Pelin Koca, Emine Öz,
Nusret Uysal, Elif Keskin Arslan ve İsmail Burak Bal görevlendirilmiştir. Türk Farmakoloji Derneği Tıpta Uz-
manlık Özlük Hakları Komisyonu çalışmaları kapsamında Tıbbi Farmakoloji Uzmanı/Uzmanlık Öğrencilerinin
her türlü özlük hakları ve görev sorunlarını değerlendirmek amacıyla online bir anket hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve uzmanların özlük hakları konusunda ek ödeme itiraz dilekçesi Sağlık
Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.  

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 21 Ekim 2021’de Ankara’da TÜOHAK ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
iş birliğiyle düzenlediğimiz toplantıya Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkan Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı Yönetim
Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı Genel Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu
temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Tıpta Uzmanların görev tanımları ve özlük haklarının iyileştirilmesi konu-
sundaki dileklerimiz ve konunun takipçisi olduğumuz mesajı kendilerine iletilmiştir. 

Tıpta Uzmanlık Kurulu’na yazılan 06.12.2021 tarihli dilekçe ile Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucun-
da Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalına alınacak tıpta uzmanlık öğrencilerinin “Klinik Tıp Bilimleri” puanı
esas alınarak yerleştirilmelerinin yapılması gereği belirtilmiştir(Bkz TÜOHAK Faaliyet Raporu).  

7- TFD Çalışma Grupları:  

• TFD Çalışma Grupları Yürütme Kurulları 2 yıllık dönem için yeniden oluşturulmuştur:   
 −  Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: 
  Sinem Ezgi Gülmez, Canan Uluoğlu, Arzu Güneş Granberg, Volkan Aydın, Zeynep Güneş Özünal. 
 − Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: 
  Mine Kadıoğlu Duman, Serap Annette Ergür, Zafer Gören, Nil Aksay, Ömer Demir 
 − Hücresel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar Çalışma Grubu Yürütme Kurulu:
  Kansu Büyükafşar, Akif Hakan Kurt, Ferda Kaleağasıoğlu, Olcay Kıroğlu, Erkan Maytalman,
  Arzu Sayın Şakul, Ahmet Sencer Yurtsever 

• TFD Çalışma Grupları Yönergesi ve çalışma gruplarının standart işleyiş yöntemleri güncellenerek
 TFD web sitesine eklenmiştir 
 (http://www.tfd.org.tr/content/y%C3%B6nergeler-ve-standart-i%C5%9Fleyi%C5%9F-y%C3%B6ntemleri).   
 
TFD Çalışma Grupları faaliyet raporları ekte sunulmuştur. 
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4- TFD E-Bülteni: 

Yayınlanmasına 2 yıl ara verilen TFD E-Bülteni Editör Yardımcısı Günay Yetik Anacak ve diğer Yönetim
Kurulu üyeleri ile 2020’de oluşturulan Bülten Bilim Kurulu’nun çabalarıyla tekrar yayınlanmaya başlanmıştır. 
Toplam 6 sayı, 1 özel dosya ve 1 özel ek yayınlanmıştır (139. Ocak-Mart 2020 sayısı ile COVID-19 Özel Dosyası, 
140. Nisan-Haziran 2020 sayısı ile Nisan-Haziran 2020 EPHAR Özel Eki, 141. Temmuz-Ekim 2020 sayısı, 142. 
Kasım-Aralık 2020, 143. Ocak-Mart 2021 sayısı, 144. Nisan-Eylül 2021 sayısı, 145. Ekim-Aralık 2021 sayısı). 

8- Uluslararası İlişkiler: 

• ECCR ve TFD İşbirliği ile sempozyum: 
 European Council For Cardiovascular Research and Turkish Pharmacological Society (Joint Webinar):
 Covid-19 and Cardiovascular System From Basic Mechanisms to Clinical Perspectives. 27 Ocak
 2021’de ortaklaşa gerçekleştirilen bilimsel toplantıda yer alan beş konuşmacı COVID-19’un kardiyovasküler
 sistem üzerindeki etkilerini ve yeni tedavi seçeneklerini tartışmıştır. Ayrıca TFD ve ECCR iş birliği ile
 gerçekleşen benzer bilimsel etkinliklerin gelecek yıllarda da devam ettirilmesi planlanmıştır. 
• AB projesi ortaklığı başvurusu: 
 “KA226 strategic partnership” proje çağrısına “VirtuaLearn Pharmacotherapy” adlı proje
 önerisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile birlikte partner olarak proje başvurusu yapılmış
 olup, değerlendirme sonucu beklenmektedir.   
• EPHAR, IUPHAR ve EACPT üyelikleri ve delegasyonu ile ilgili etkinlikler: 

 - TFD EPHAR delegeleri Günay Yetik Anacak ve Gökçe Topal Tanyılmaz olarak bildirilmiştir. 
 EPHAR Yönetim Kurulu adayı olarak Nezahat Tuğba Durlu Kandilci bildirilmiştir. 6 Kasım 2021’de
 yapılacağı belirtilen EPHAR Yönetim Kurulu Seçimi COVID-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe
 ertelenmiştir.   

 - IUPHAR’a 2020-2021 dönemi TFD Yönetim Kurulu bildirimi yapılmıştır 
 (rciarametaro@parthenonmgmt.com).  
 - 2021-2023 dönemi için EAPCT’e delege isimleri olarak Yeşim Tunçok ve Canan Uluoğlu
 bildirilmiştir. 

9- TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Kurultaylarına katılım: 
 
3 Aralık 2021’da yapılan TTB-UDEK çalıştaylarına Prof. Dr. Sinem Ezgi Gülmez ve Uzm. Dr. Ayşe Pelin

Kurtoğlu, 5 Aralık 2021’de yapılan TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Kurultayına Prof. Dr. Yeşim Tunçok, Prof.
Dr. Sinem Ezgi Gülmez ve Uzm. Dr. Ayşe Pelin Kurtoğlu katılmıştır.      

10- R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülleri:  

• 2019 yılı R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’nün sahibi Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Tuğçe Demirtaş Şahin olmuştur.  
• 2020 yılı R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’nün sahibi Bahçeşehir Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Zülfiye Gül olmuştur.  

11- Farmakolojide 40. Yıl Plaketi Alan Meslektaşlarımız: 

Yıl Ünvan-Ad- Soyad Görev Yeri

2020 Prof.Dr. Mehmet Melli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD. 

2020 Prof.Dr. Gül Baktır Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD.

2020 Prof.Dr. İnci Şahin Erdemli Emekli Öğretim Üyesi

2020 Prof.Dr. Dündar Okan Yıllar Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD. 

2021 Prof.Dr. Ergin Şingirik Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD.

2021 Uzm.Ecz. Bora Yağızatlı Serbest Eczacı (1981 Farmakoloji Uzmanlık eğitimi girişli)
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12- Sosyal Etkinlik: 

“Farmakonuk” etkinliği 18 Şubat 2021, saat 20.00’de “Zoom” üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yüzün üzerinde
katılımcının olduğu etkinliğimizde konuğumuz Ersal Akçay, usta-çırak ilişkisini geçmişten günümüze ve hatta
geleceğe projeksiyon ile aktarmıştır.  

13- TFD Web Sayfası ve TFD Sosyal Medya Hesapları: 
 

TFD’nin web sayfasındaki bilgiler güncellenmiş ve tüm etkinlikler ve haberler web sayfasından da
eş zamanlı olarak paylaşılmaya başlanmıştır.   

Türk Farmakoloji Derneğinin üyeleri ile iletişimini güçlendirmesi, yapılan etkinlikler ve faaliyetler
konusunda üyelerini bilgilendirmesi, fikirlerini alması ve katılımlarını sağlaması TFD Yönetim Kurulunun
en büyük önceliklerinden biri olmuştur. Bu bağlamda açılan “twitter (@TFDTurk)” ve “instagram
(@turkfarmakolojidernegi)” hesaplarında kısa zamanda hatırı sayılır takipçi sayısına ulaşılmıştır. Aynı
zamanda tek yönlü bir “WhatsApp (TFD duyuru)” grubu kurulmuş ve 200’e yakın üyemiz bu gruba
katılarak etkinliklerimizden doğrudan haberdar olmaya başlamıştır.  
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Dr. Ecz. Nihan Burul Bozkurt - Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nde Sağlık Politikaları Direktörü
Dr. Ecz. Elif İnci Ergönül - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanı
Dr. Öğr. Ü. Elif Hilal Vural - Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Akademik Yükselmeler

Yeni Görev Atamaları

Ödül Alanlar

Prof.Dr. Semil Selcen Göçmez - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç.Dr. R. Nalan Tiftik - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Elif Çadırcı - Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödüllerinden 2021 yılı Tıp Teşvik Ödülü

Yeni Üyeler

Araş. Gör. Dr. Aylin Toplu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji ABD

Ecz. Seynur Sunar 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji ABD

Ecz. Güljahan Khudoiberdieva
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji ABD

Doç.Dr. Zafer Sezer
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Farmakoloji ABD

Araş. Gör. Elif Barış
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji ABD

Araş. Gör. Dr. Özkan Kam
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji ABD

Araş. Gör. Dr. Nebile Hatiboğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji ABD

Araş. Gör. Dr. Eda Kübra Sel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji ABD

Ecz. Beyzanur Arslan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

Araş. Gör. Dr. Berna Özen
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

EYLÜL - ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA 
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
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Yazar Adı Tez Başlığı Tez Danışmanı

Özge Ertem Hematolojik Maligniteli Pediatrik Hastalarda 
Vorikonazol İle İlişkili Advers Olayların Geriye Yönelik 
Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mukaddes Gümüştekin,
Dokuz Eylül Üniversitesi

Mert Can Ongun Preeklampside ve gestasyonel hipertansiyonda CYP4f2, 
4F3, 4A11, 2J2, 2C9, 2C19 ve solubl epoksit hidrolaz
enzimlerinin genetik polimorfizmlerinin etkileri

Prof. Dr. Melih Önder Babaoğlu,
Hacettepe Üniversitesi

Demet Döndü Kasım Onkoloji hastalarında ilaç etkileşimlerinin incelenmesi Prof. Dr. Hakkı Zafer Güney,
 Gazi Üniversitesi

Nur Oğan Metastatik meme kanseri hücre hatlarından salınan 
otokrin faktörlerden C3a, UPa ve TSLP'nin MIP2 ve KC 
salımı üzerine etkisi

Prof. Dr. Nuray Erin,
 Akdeniz Üniversitesi

Zühal Kaltuş Takrolimus kullanan böbrek nakil hastalarında CYP2C8, 
CYP3A5 ve ABCB1 gen polimorfizmlerinin nakil sonrası 
böbrek fonksiyonu üzerine etkisi

Prof. Dr. Engin Yıldırım,
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sena Türkeş Dokuyan Türkiye'de psikotik bozukluk tanısı alan hastalarda 
2019 yılına ait farmakoepidemiyolojik değerlendirme

Prof. Dr. Süreyya Barun,
 Gazi Üniversitesi

Yazar Adı Tez Başlığı Tez Danışmanı

Elif Adibelli Fare gastrik fundusunda beta-3 adrenoseptör aracılıklı 
gevşemelerde L- sistein/hidrojen sülfür yolağının rolü

Prof. Dr. Nuran Öğülener,
 Çukurova Üniversitesi

Yavuz Orak Nöropatik ağrıda GABAerjik etkinliği modüle eden 
ilaçların ratlarda analjezik etkilerinin araştırılması

Prof. Dr. İhsan Bağçivan,
 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Veysel Baskın Hidrojen sülfür, nitrik oksit ve karbon monoksitin ağrı, 
anksiyete ve depresyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Prof. Dr. Kevser Erol,
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Erkan Civelek PPAR-γ agonisti pioglitazonun perivasküler adipoz 
doku üzerine olan etkilerinin incelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kaleli Durman, 
İstanbul Üniversitesi

Yasemin Kübra Akyel Kapesitabinin faredeki kronofarmakokinetiğinin
incelenmesi 

Prof. Dr. Alper Okyar,
Prof. Dr. İbrahim Halil Kavaklı ,
İstanbul Üniversitesi

Şefika Pınar Şenol Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan inflamatuvar 
hiperaljezi modelinde seçici rxrα agonisti beksarotenin 
tlr4/myd88/tak1/nf-κb/cox-2 yolu üzerindeki etkis-
inin proinflamatuvar sitokin oluşumu ile ilişkilendiril-
erek araştırılması

Prof. Dr. Bahar Tunçtan,
 Mersin Üniversitesi

Yazar Adı Tez Başlığı Tez Danışmanı

Yağmur Okçay Aripiprazolün kronik konstriksiyon hasarı ile
indüklenen nöropatik ağrı ve rezerpin ile indüklenen 
fibromiyalji modellerindeki farmakolojik etkinliği

Doç. Dr. Nurcan Bektaş Türkmen,
Anadolu Üniversitesi

Ömer Bahçeli Endotoksemik farelerde RXR agonisti beksarotenin 
TLR4/Myd88'e bağımlı pro-enflamatuvar ve
antiapopitotik sinyal ileti yolları üzerindeki etkisinin 
araştırılması

Prof. Dr. Bahar Tunçtan,
 Mersin Üniversitesi

Tıpta Uzmanlık Tezleri

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
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TFD’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

TFD’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

https://www.instagram.com/turkfarmakolojidernegi/



31TFD Bülteni  | Sayı: 145 | Ekim - Aralık 2021



32TFD Bülteni  | Sayı: 145 | Ekim - Aralık 2021



33TFD Bülteni  | Sayı: 145 | Ekim - Aralık 2021



34TFD Bülteni  | Sayı: 145 | Ekim - Aralık 2021

Araş. Gör. Dr. Zinnet Şevval Aksoyalp - Araş. Gör. Dr. Betül Rabia Erdoğan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

FARMABULMACA

FARMABULMACA
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SOLDAN SAĞA 

1- Hedeflenen postprandiyal kan glukoz düzeyinin sağlanamadığı tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında
 insüline ek olarak kullanımı onaylanmış enjektabl amilin analoğu. 
 
3- α- ve β-blokaj etkisi ile feokromositomaya bağlı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç. 

4- İnsülinin sürekli aynı bölgeye enjeksiyonu sonucu subkutan yağ dokusunda meydana gelen
 değişiklik. 

6-  1988 yılında Nobel Tıp ödülünü kazanan Sir James W. Black tarafından geliştirilen beta blokör ilaç.

8- Oral yoldan verilen glukozun intravenöz yoldan verilen glukoza göre daha fazla insülin
 sekresyonuna yol açması durumu. 

12- Orta etki süreli bir insülin olan NPH’ın açılımı. 

14- Koroner arter hastalarında çalma fenomenine neden olan bir vazodilatör ilaç. 

15- Kronik kalp yetmezliği ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği tedavisinde onay-
 lanmış valsartan ile kombine preparatı bulunan neprilisin inhibitörü. 

17- 2014 yılında FDA tarafından onaylanan toz formda insan insülini içeren preparatın uygulama yolu.

19- Haftada bir kez subkutan olarak uygulanan ve kilo kaybına neden olduğu öne sürülen GLP-1 analoğu
 ilaç. 

20- Hem aritmi hem de kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan funny kanal inhibitörü. 

21- Kan basıncı düştüğünde basınç duyarlı nöronlar aracılığıyla tekrar kan basıncının yükselmesini
 sağlayan kontrol mekanizması. 

22- Preeklampside ilk tercih edilen antihipertansif ilaç. 

23- Deride mavi-gri hiperpigmentasyona neden olabilen, yapısında iyot içeren antiaritmik ilaç. 

24- ATP duyarlı potasyum kanallarını inhibe ederek insülin salgılanmasını sağlayan oral antidiyabetik
 ilaç grubu. 

YUKARIDAN AŞAĞI 

2- Sarkoplazmik retikulumundan kalsiyumun hücre içine salgılanmasını düzenleyen reseptör. 

5- Oral uygulanan direkt trombin inhibitörü ilaç, oral heparin. 

7- Bir vazopeptidaz inhibitörü olan omapatrilatın klinik çalışmalarının durdurulmasına yol açan
 advers etkisi. 

9- Gebeliğin 2. ve 3. trimesterinde ADEİ veya ARB kullanan annenin bebeğinde görülen teratojenik etki.

10- Statinlerin kolesterol düşürücü etkisinden bağımsız antiinflamatuvar, antioksidan, antiproliferatif
 ve immünomodülatör etkileri. 

11- FDA tarafından düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinin tedavisinde onaylanmış SGLT2
 inhibitörü. 

13-  Tip 3 diyabet alt tipi olarak öne sürülen ve diyabet hastalığı ile ilişkilendirilen santral sinir sistemi hastalığı.

16- Migren profilaksisinde kullanılan antihistaminik etkiye sahip kalsiyum kanal blokörü ilaç. 

18- Faktör Xa inhibitörlerine (-oksabanlar) bağlı kanamanın tedavisinde kullanılan antidot.  
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TFD Bülteni’nin 144. sayısında,
Araş Gör. Dr. Seçkin Engin tarafından hazırlanan

“Farmabulmaca”nın Yanıtları

1 - Dorzolamid 

2 - Dantrolen

3 - Tamoksifen

4 - Klozapin 

5 - Nitrazepam

6 - Buspiron

7 - Duloksetin

8 - Siklosporin

9 - Aliskiren

10 - Retigabin

11 - Levodopa

12 - İndakaterol 

13 - Primidon

14 - Galantamin

15 - Alosetron

16 - Kolşisin

17 - İmipenem

18 - Levosimendan

19 - Ketamin

20 - Oksibutinin

21 - Lityum

22 - Rotigotin 

Araş. Gör. Dr. Seçkin 
Engin

Farmabulmaca’ya ilginiz için teşekkür ederiz. Bu ilginiz ve gelen öneriler doğrultusunda bu sayıdan
itibaren bulmacamızı doğru çözen ve tfdbulten@gmail.com adresine gönderen ilk üyemize TFD logolu
sürpriz bir hediyemiz olacak. Ayrıca önümüzdeki sayılar için farmabulmacayı hazırlamak isterseniz de
aynı adrese hazırladığınız bulmacaları gönderebilirsiniz.  

TFD Bülten Yayın Kurulu


