TÜRK

FARMAKOLOJ‹ D ERNE⁄‹
SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

BÜLTEN‹
ÜÇ AYDA B‹R YAYIMLANIR

• Gözlem Çal›flmalar›
• Türk Farmakoloji Derne¤i
“Genetik Araflt›rmalarada
Kullan›lan Yöntemlerin
Farmakaloji’de Uygulamalar›”
Bafll›kl› Farmakoloji E¤itim
Sempozyumu Tuflpa’da yap›ld›.
• TTB-UDEK-UYEK 2. Çal›fltay›
T›pta Uzmanl›k E¤itimi:
Programlama-UygulamaDe¤erlendirme
• Anketimizin Sonuçlar›
• Türk Farmakoloji Derne¤i
Bilimsel Etkinlik Deslekleme Bursu
• Türk Farmakoloji Derne¤i
Glaxosmithkline (GSK) Yurd›fl›
Bilimsel Etkinlik Seyahat Bursu
• Türk Farmakoloji Derne¤i
19. Ulusal Farmakoloji Kongresi
Trabzon’da yap›lacakt›r.
• Bilimsel Toplant›lar
• Doçent Ünvan›n› Alan Üyelerimiz
• Yeni Üyelerimiz

TÜRK
FARMAKOLOJ‹
DERNE⁄‹
BÜLTEN‹
SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006
ÜÇ AYDA B‹R YAYIMLANIR

Türk Farmakoloji Derne¤i Yay›n›
Sahibi

Prof. Dr. Mehmet MELL‹
Sorumlu Yay›n Müdürü

Doç. Dr. Bülent GÜMÜﬁEL
Yay›n Kurulu

Prof. Dr. Nurettin ABACIO⁄LU
Prof. Dr. Eyüp Sabri AKARSU
Doç. Dr. Zafer GÜNEY
Doç. Dr. Ümit YAﬁAR
Doç. Dr. Pelin KEL‹CEN
Doç. Dr. Remzi ERDEM
Uzm. Dr. Cemal ENSERT
Uzm. Dr. Sedat ALTU⁄
Bülten Ücretsiz Olarak
Farmakoloji Derne¤i Üyelerine Gönderilir.

Yaz›ﬂma Adresi

Doç. Dr. Bülent GÜMÜﬁEL
Hacettepe Üni. Eczac›l›k Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
S›hh›ye, 06100 ANKARA
Tel: (0-312) 305 20 81 - 305 21 31
Faks: (0-312) 309 21 56
e-posta: gumusel@hacettepe.edu.tr
Bültende yay›nlanan yaz›lar›n sorumlulu¤u
yazarlar›na aittir.

www.tfd.org.tr
Tasar›m ve Bask›:
Alp Ofset Ltd. ﬁti. (0-312) 230 09 97
Ali Suavi Sokak No:60 Maltepe/ANKARA
web site:www.alpofset.com.tr

Önsöz
De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Daha önce duyurular› yap›ld›¤› üzere, 2 Haziran 2006 tarihinde Van Yüzüncü Y›l
Üniversitesinde “Genetik Araﬂt›rmalarda Kullan›lan Yöntemlerin Farmakolojide Uygulamalar›”
isimli e¤itim sempozyumumuz yaﬂama geçirilmiﬂtir. Bu sempozyumla ilgili Sn. Doç. Dr. Y›ld›r›m
Sara taraf›ndan kaleme al›nan de¤erlendirme yaz›s›n› bültenin iç sayfalar›nda bulacaks›n›z.
K›saca bu sempozyumla ilgili görüﬂlerimi sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Herﬂeyden önce bu
sempozyumlarda amaç; seçilen konuda üyelerimizin ve zaman zaman di¤er bilim dallar›ndan
araﬂt›rmac›lar›n bizzat kendi deneyimleriyle kazand›klar› bilgi birikimlerini ve özellikle
metodolojiyi, konuya ilgi duyan farmakologlara aktarmak, halihaz›rda bu konuda çal›ﬂ›yorlarsa
yöntemler konusunda bilgi da¤arc›klar›n› geniﬂletmek, yeni çal›ﬂmaya baﬂlayacaklara da;
hem konuyla ilgili bilgileri vermek, hem de bu konuyla ilgili “do¤ru adres” leri göstermektir.
Bu aç›dan bu sempozyum, kan›mca, amac›na tam ulaﬂm›ﬂt›r. Konuﬂmac›lar›n ço¤unun
farmakoloji camias›n›n d›ﬂ›ndan olmas›na ra¤men, bu sempozyumlar›n özüne uygun olarak,
özellikle metodojinin a¤›rl›kta oldu¤u konuﬂmalar yap›lm›ﬂ ve kat›l›mc›lar› yeterince
bilgilendirilmiﬂlerdir. Bu sempozyumun bir di¤er amac› ise, özellikle periferik üniversitelerde
yaparak, bu arkadaﬂlar›m›z›n üniversitelerinde yaﬂad›klar› bilimsel yaln›zl›klar›nda onlara
güç katmakt›r. Bu aç›dan da sempozyumun amac›na ulaﬂt›¤›n› düﬂünüyorum. Önümüzdeki
sene sempozyumu düzenlemeye istekli arkadsaﬂlar›m›z ﬂimdiden baﬂvurabilirler. Bu
sempozyumda ev sahipli¤i yapan de¤erli arkadaﬂ›m Sn. Prof. Dr. Hülya Sa¤manl›gil Özdemir,
çal›ﬂma arkadaﬂlar› ve eﬂi, sevgili dostum Sn Yalç›n Özdemir bizleri sempozyum için Van’a
gelmiﬂ kat›l›mc›lar gibi de¤il, sanki evlerine gelmiﬂ misafirler gibi a¤›rlam›ﬂlard›r. Kendilerine,
ﬂahs›m ve sizlerin ad›na, tekrar teﬂekkür etmek istiyorum.
Bu vesileyle bir baﬂka konuyu sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Sempozyum esnas›na Sn.
Vali yard›mc›s›, konuﬂmas›nda ak›lc› ilaç kullan›m›n›n önemine ve bu konuda farmakologlar›n
katk›s›na de¤indi. Kendisiyle daha sonra yapt›¤›m konuﬂmada Van’da bu konuda e¤itim
toplant›lar› yapmay› istediklerini bildirdi. Ben de, bu konuda kendilerine her türlü deste¤i
sa¤layaca¤›m›z› belirttim. Konuyla ilgili Sn. Prof. Dr. Hülya Sa¤manl›gil Özdemir gerekli
giriﬂimlerde bulunmaktad›r. Bu konuyu iki nedenle önemli buluyorum. Dernek tüzü¤ünde
derne¤in amaçlar› aras›nda “ak›lc› ilaç kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rmak” gibi bir misyonumuz
bulunmaktad›r. Bu konuda klinik farmakoloji çal›ﬂma grubumuz önemli etkinlikler
düzenlemektedir. Ayr›ca bir sivil toplum kuruluﬂu olarak kamuyla ortak çal›ﬂmalar yapmay›
arzu etmekteyiz. Bu kapsamda daha önce Sa¤l›k Bakanl›¤› ile 1. basamak sa¤l›k hizmeti veren
hekimlerin ak›lc› ilaç kullan›m› e¤itimi almalar› için ortak projeler üretmek üzere giriﬂimlerde
bulunduk. Türkiye’de çeﬂitli kesimlerin ortak projeleri yaﬂama geçirme kültürüyle ilgili s›k›nt›lar
oldu¤u hepimizin malumudur. Kamuyla ortak projeler yapmak konusunda iyi niyetli
giriﬂimlerimize devam etmek arzusunday›z.
Sizlere daha önce elektronik ortamda duyuruldu¤u üzere, XIV. Ulusal kongremiz 2007
y›l›nda Trabzon’da yap›lacakt›r. Kongrenin bilimsel içeri¤ini oluﬂturmaya yönelik önerilerinizden
azami ﬂekilde faydalanmay› arzu etmekteyiz.
2-7 Temmuz 2006 tarihlerinde Pekin/Çin’de yap›lacak IUPHAR kongresine, derne¤in burs
sa¤lad›¤› genç farmakologlarda dahil, fazla say›da farmakologla ve bildiriyle kat›laca¤›z.
Bu toplant›n›n bir di¤er önemi de 2012 EPHAR kongresi için adayl›¤›m›z›n burada oylanacak
olmas›d›r. Türkiye haricinde, Almanya, Finlandiya, ‹spanya ve Yunanistan 2012 kongresini
düzenlemek için adayl›¤›n› ilan etmiﬂtir. Dernek olarak bu oylaman›n sonucu ne olursa olsun,
bundan sonra uluslaras› platformlarda daha etkin rol almaya yönelik gayretler göstermek,
derne¤in do¤ru politikalar›ndan birisi olacakt›r.
Bu vesileyle hepinize iyi bir yaz tatili diler, sayg›lar›m›, sevgilerimi sunar›m.
Prof. Dr. Mehmet Melli
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Dr. Neslihan ASLAN1, Dr. Sedat ALTU⁄2
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Klinik Araﬂ›r›ma Müdürü; 2Orta & Do¤u Avrupa ve
Türkiye Klinik Araﬂt›rma Doktoru/Onkoloji Lilly ‹laç
Ticaret Limited ﬁirketi

Klinik Araﬂt›rma Nedir?
Klinik araﬂt›rma ilaç olmaya aday molekülün
insanlardaki farmakolojik ve/veya farmakodinamik
etkilerini araﬂt›rmak ve/veya yan etkilerini saptamak
ve/veya güvenilirli¤ini ve/veya etkinli¤ini belirlemek
amac›yla yap›lan araﬂt›rmalard›r. Daha geniﬂ olarak
tan›mland›¤› Avrupa Birli¤i Direktifi 2001/20/EC de
"‹nsanlar üzerinde bir veya daha fazla t›bbi deneme
ürününün klinik, farmakolojik ve/veya di¤er
farmakodinamik etkilerini tan›mlama veya do¤rulama
ve/veya bir veya daha fazla t›bbi deneme ürününe karﬂ›
istenmeyen her türlü reaksiyonu belirleme ve/veya bir
veya daha fazla t›bbi deneme ürününün emilim, da¤›l›m,
metabolizma ve ›trah özelliklerini inceleme amac› ile
yap›lan ve temel hedefi bu ürün veya ürünlerin emniyet
ve/veya etkinli¤ini sorgulamak olan her türlü araﬂt›rma”
olarak geçmektedir. Prospektif klinik araﬂt›rmalar, anket
çal›ﬂmalar›, prognostik faktör veya risk faktörü aramak
ya da tedaviye yan›t› izlemek için kan incelemeleri, ilaç
tedavisi araﬂt›rmalar› ve giriﬂimsel tan› ve tedavi
uygulamalar›d›r. Bununla birlikte “klinik araﬂt›rmalar”
denildi¤i zaman, daha çok ilaç araﬂt›rmalar› akla
gelmektedir.
Klinik araﬂt›rman›n amaçlar›: 1) ‹lac›n etkinlik ve
güvenirlili¤i verilerinin üretilmesi ve ruhsatland›rma
otoritelerine sunulmas› 2) ‹laç etkinli¤inin baﬂka
endikasyonlarda araﬂt›r›lmas› 3) ‹lac›n genomik
determinasyonlar›n›n araﬂt›r›lmas› 4) ‹lac›n yaﬂam
kalitesine üzerine etkilerinin gösterilmesidir.

‹lac›n geliﬂtirilmesi, klinik öncesi (Preklinik) klinik
ve klinik araﬂt›rma olarak iki bölümde incelenebilir.
Preklinik de¤erlendirme döneminde etkili olabilece¤i
düﬂünülen ve uygun toksisite profiline sahip moleküller
bir sonraki klinik araﬂt›rma fazlar›nda sa¤l›kl› ve hasta
(çal›ﬂman›n faz›na göre) gönüllüler üzerinde belirli
protokollere göre incelenir. ‹laçlar farmakodinami,
farmakokinetik, farmakogenetik, yan etki, ilaç alerjisi,
ilaç etkileﬂmeleri, yaﬂ, gebelik ve emzirme, organ
yetmezlikleri, ba¤›ml›l›k ve toksik etkiler ile zehirlenmeler
aç›s›ndan de¤erlendirilir.
Bir klinik araﬂt›rma ancak etik kurullar ve/veya
yetkililerin beklenen terapötik ve toplum sa¤l›¤›
yararlar›n›n riskleri göze almaya de¤ece¤i karar›na
varmas› ile baﬂlat›labilir ve ancak bu gereklilik ile uyum
devaml› izlenerek sürdürülebilir. Klinik araﬂt›rman›n
baﬂlat›lmas› ve yürütülmesinde araﬂt›rmac›n›n,
destekleyici kurumlar›n ve etik komitelerin
sorumluluklar› vard›r.
Türkiye'de ‹nsanlarda Yap›lacak Olan ‹laç
Araﬂt›rmalar› ile ‹lgili Yasal Düzenlemeler
Türkiye’de bu konuda ki ilk yasal düzenlemeye
19.02.1960 y›l›nda yay›nlanan ve halen yürürlükte olan
T›bbi Deontoloji Nizamnamesinin onuncu maddesinde
rastlamaktay›z. Bu maddede “Araﬂt›rma yapmakta olan
tabip ve diﬂ tabibi, buldu¤u teﬂhis ve tedavi usulünü
yeter derecede tecrübe ederek faydal› oldu¤una veya
zararl› neticeler tevlit etmeyece¤ine kanaat
getirmedikçe, tatbik veya tavsiye edemez. Ancak, yeter
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derecede tecrübe edilmemiﬂ yeni bir keﬂfin tatbikat›
s›ras›nda al›nacak tedbirler hakk›nda ilgililerin dikkatini
celp etmek ve henüz tecrübe safhas›nda oldu¤unu ilave
etmek ﬂart›yla, bu keﬂfi tavsiye edebilir” denilmektedir.
Daha sonra Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu (1987), ‹laç
Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik (1993), ‹yi Klinik
Uygulamalar› K›lavuzu (1995), Beﬂeri T›bbi Ürünlerin
Klinik Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik (2004), Hasta
Haklar› Yönetmeli¤i (1998) ile ek düzenlemeler
getirilmiﬂtir.
Bu düzenlemelerden al›nan baz› maddeler “Klinik
ilaç araﬂt›rmalar› dahil olmak üzere, insan üzerinde
yap›lacak tüm t›bbi araﬂt›rmalarda dene¤in
bilgilendirilmesi ve olurunun al›nmas›na iliﬂkin esaslar›n
belirlenmesi”,"Kiﬂi r›zas› ve Bakanl›¤›n izni olmaks›z›n
t›bbi araﬂt›rmalara tabi tutulamaz.";"Bilgi, gerekti¤inde
tercüman kullan›larak, hastan›n anlayabilece¤i ﬂekilde,
t›bbi terimler mümkün oldu¤unca kullan›lmadan,
tereddüt ve ﬂüpheye yer verilmeden ve hastan›n ruhi
durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir.";"Sa¤l›k
hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, konunla
müsaade edilen haller d›ﬂ›nda, hiç bir ﬂekilde
aç›klanamaz.”; "Araﬂt›rma ve e¤itim amac› ile yap›lan
faaliyetlerde de hastan›n kimlik bilgileri, r›zas› olmadan
aç›klanamaz."
GÖZLEM ÇALIﬁMALARI (OBSERVATIONAL STUDIES-US)
Gözlem çal›ﬂmalar›, Avrupa Birli¤i 2001/20/EC
direktifinde giriﬂimsel olmayan çal›ﬂmalar (nonintervantional studies) olarak da adland›r›lmaktad›r.
Gözlem çal›ﬂmalar›nda incelenen risk faktörleri maruz
kal›nan çevresel, kimyasal, besinsel faktörler veya ilaç
olabilir. Ruhsatland›r›l›p pazarlanmakta olan ilaçlarla
ve ruhsatl› endikasyonlarda ve dozlar›nda gözlem
çal›ﬂmalar› yap›labilir. Hastalara rutin hekimlik
uygulamalar›nda kullan›lan tan› ve izleme yöntemlerine
ek olarak araﬂt›rma amac›na yönelik yöntemler
(giriﬂimler) uygulanamaz. Hastalar›n giriﬂimsel
çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi, protokolde önceden
saptanm›ﬂ kurallara göre rastgellenme yap›larak
da¤›t›mlanma yap›lmas› söz konusu de¤ildir. Tedavi
etme ya da reçeteleme iﬂlemi ile hastay› çal›ﬂmaya dâhil
etme karar› birbirinden tamamen ayr›lm›ﬂt›r. Bu tür
çal›ﬂmalar›n ço¤u, toplumda epidemiyolojik inceleme
niteli¤indedir ve verilerin analizi epidemiyolojik
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yöntemler ile yap›l›r. (Klinik Farmakolojinin Esaslar› ve
Temel Düzenlemeler O¤uz Kayaalp)
Gözlem Çal›ﬂmalar› Yasal Düzenlemeler
Sa¤l›k Bakanl›¤› 15 Ekim 2003 tarihinde yay›nlad›¤›
bir genelge ile gözlem çal›ﬂmalar›na bir aç›kl›k
getirmiﬂtir. Bu genelgede çal›ﬂman›n “Sat›ﬂa ya da
tan›t›ma yönelik olmamas›” aç›kça belirtilmiﬂtir. Bununla
birlikte gözlem çal›ﬂmalar› aﬂa¤›da ki özelliklere sahip
olmal›d›r.
1) Koordinatör merkezden bir yerel etik kurul karar›,
metodolojisi olan yaz›l› bir protokol
2) Prospektüste onayl› olan endikasyon, dozda ve
hasta grubunda
3) Hekimin ve hastan›n direkt ya da dolayl› yoldan
çal›ﬂma konusu ilaca yönlendirilmemesi
4) Sat›ﬂa ya da tan›t›ma yönelik olmamas›
5) ‹laç firmas› taraf›ndan desteklenen çal›ﬂmalarda,
çal›ﬂman›n medikal bölüm taraf›ndan baﬂlat›l›p
yürütülmesi
Klinik Araﬂt›rmalarla Gözlem Çal›ﬂmalar›n›n Avantaj
Dezavantaj Bak›m›ndan Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Klinik çal›ﬂmalar kontrollü çal›ﬂmalard›r.
Randomizasyon ve körleme bu çal›ﬂmalarda taraf tutma
(bias) olas›l›¤›n› azalt›r. Hasta popülasyonu özenle
seçilmiﬂtir ve yaﬂ, eﬂlik eden morbiditeler aç›s›ndan
gruplar standardize edilmiﬂtir. Etkinlik ve güvenli¤i
gösteren çal›ﬂmalard›r ve yönetmelikler taraf›ndan
hangi kurallar ile yap›laca¤› aç›kça belirtilmiﬂtir (ICH
GCP). Önceden belirlenmiﬂ birincil ve ikincil amaçlara
göre tasarland›¤› için, genellikle, haz›r yorumlan›r
sonuçlar verir. Bunun yan›nda yine belli amaçlara göre
tasarland›¤› için sonuçlar›n klinik anlaml›l›¤›
sorgulanabilir. Hasta örneklemi özenle seçildi¤i için
gerçek prati¤i yans›tmayabilir. Hasta izlem süresi k›s›tl›
olabilir. Birlikte kullan›lan ilaçlar k›s›tl›d›r. Doza ait
bilgiler de k›s›tl›d›r
Gözlem çal›ﬂmalar›na bakt›¤›m›zda; sonuçlar rutin
hasta bak›m›n›, tedavileri yans›t›r (etkililik ve
tolerasyon). Çal›ﬂma deseni ve uygulamas› kolayd›r.
Çok say›da hasta ve uzun zaman takip etmek
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mümkündür. Dozlar günlük uygulamalar›n aynas›d›r.
Nadir rastlanan olaylar› ortaya ç›karabilir.
Bu avantajlar›n›n yan›nda çoklu ilaç kullan›m› ve
birlikte görülen hastal›klar verilerin yorumlanmas›n›
zorlaﬂt›rabilir. Pek bilinmeyen bir özellikleri olarak
gözlem çal›ﬂmalar› kan›ta dayal› t›p piramidinde metaanaliz ve randomize klinik çal›ﬂmalardan sonra üçüncü
s›rada yer almaktad›r.
SONUÇ
‹laç geliﬂtirme hiçbir zaman önceden tahmin
edilebilecek bir süreç de¤ildir. Oldukça zor, zahmetli,
dinamik ve çok risklidir. Preklinik araﬂt›rmalarda ilaç
olmaya adat 5000 molekülden, 100 tanesi insan üzerinde
denemeye de¤er olarak bulunmakta ve bunlardan
sadece 10 tanesi ilaç olabilmektedir. (ﬁekil 1)
Klinik araﬂt›rmalar da baﬂar›l› bir çal›ﬂma, olumlu
sonuçtan ziyade zaman›nda biten çal›ﬂmad›r. Yine klinik
çal›ﬂmalarda bir tedavi alan›nda olumsuz sonuç veren
bir molekül baﬂka bir tedavi alan›nda çok farkl› sonuçlar
verebilir. Gözlem çal›ﬂmalar› klinik çal›ﬂmalarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda baz› dezavantajlara sahip olmakla
beraber; gerek maliyet düﬂüklü¤ü gerekse yüksek say›da
hasta al›nabilmesi, ileriye dönük olmas› (prospektif)
gibi nedenlerle gerek dünyada gerekse yurdumuzda
daha önem kazanmaktad›r.
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Türk Farmakoloji Derne¤i “Genetik
Araflt›rmalarda Kullan›lan
Yöntemlerin Farmakoloji’de
Uygulamalar›” Bafll›kl› Farmakoloji
E¤itim Sempozyumu Tuflpa’da yap›ld›.
Doç. Dr. Y›ld›r›m SARA
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyesi
Türk Farmakoloji Derne¤i taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
“Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar›”n›n onüçüncüsü 14 Haziran 2006 tarihleri aras›nda Urartu baﬂkenti
Tuﬂpa’da yap›ld›. ‹ran ile s›n›r komﬂusu bu s›n›r ilimizin
özellikle bat› ﬂehirlerine olan uzakl›¤› herkesi
karayolundan vazgeçirip, hava yoluna yönlerdirdi.
Böylece ço¤umuz için oldukça rahat geçen bir saatlik
uçuﬂtan sonra Van’a ulaﬂt›k. Genelde neﬂeli olmas› ve
konuﬂkanl›¤› ile bilinen Dr. Nurten Akarsu ise yol
boyunca nedense biraz sessiz kalmay› tercih etti, neyseki
yere inince eski haline geldi. Bu toplant›n›n bültene
yaz›lmas› görevine benim seçildi¤imi de yine bu uçuﬂ
s›ras›nda ö¤rendim. Benim gibi o da toplant›ya çok
istiyerek kat›lan sevgili arkadaﬂ›m ve TFD bülteni yay›n
kurulu üyesi Dr. Remzi Erdem yüzünde de¤iﬂik bir
tebessüm ile bana haberi müjdeledi? Kendisine
minnettar›m! Havaalan›ndan ç›kar ç›kmaz 100. Y›l
Üniversitesinden gelen ö¤renci ve ö¤retim elemanlar›
taraf›ndan s›cak bir ﬂekilde karﬂ›land›k. Ve bu ilgi ve
misafirperverlik ayr›ld›¤›m›z ana kadar en ufak bir
azalma göstermeden devam etti.
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Türk Farmakoloji Derne¤i “Genetik Araflt›rmalarda Kullan›lan
Yöntemlerin Farmakoloji’de Uygulamalar›” Bafll›kl› Farmakoloji
E¤itim Sempozyumu Tuflpa’da yap›ld›.
Prof. Dr. Hülya Özdemir, eﬂi ve di¤er bizim ile ilgilenen
yaln›zca iyi birer ev sahibi olman›n yan›s›ra oldukça
güçlü bir gezi program›n› da organize ettiklerini daha
ilk günden gösterdiler. Ö¤leden sonra ilk ziyaretimizi
Rus pazar›na gerçekleﬂtirdik ve sadece Van’a has bir
gümüﬂ zanaat› olan savat› ö¤rendik, böylece ilk savat
al›mlar› baﬂlad› ve ayr›ld›¤›m›z güne de¤in devam etti.
Ancak Van müzesinin tadilatta olmas› gezinin bu aya¤›n›
engelledi. Van’daki ilk izlenimde sokaklarda neredeyse
tamamen erkek erke¤e dolaﬂt›¤›m›z oldu. Akﬂam üzeri
Van kalesine güneﬂin bat›ﬂ›n› seyredilmeye gidildi.
Güneﬂ batmadan önce büyük bir çocuk ordusuyla
beraber ve üniversite ö¤rencisi rehberlerimiz ile Urartu
k›ral› birinci Sardur tarf›ndan yapt›r›ld›¤›n› ö¤rendi¤imiz
Van kalesini ve kayalar içine oyularak yap›lm›ﬂ olan
kral mezarlar›n› gezdik. Ve son olarak gün bat›m›
hepimizi oldukça etkiledi ve birazda ac›kt›rd›. Bunun
üzerine Dr. Hülya et al. bizleri menüsünde inci kefali,
keledoﬂ, acem köftesi, gibi yöresel ve bol kalorili
yemeklerin bulundu¤u bir restorana götürdü. Bu güzel
akﬂam yeme¤ini takiben bir tak›m insanlar›n kendi
otellerin bar›nda di¤er otelden de gelen meslektaﬂlar›
ile geceye devam etti¤i görüldü. Baﬂ harfleri Bülent ve
Hakan olan baz›lar› ise uyudular.
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Türk Farmakoloji Derne¤i “Genetik Araflt›rmalarda Kullan›lan
Yöntemlerin Farmakoloji’de Uygulamalar›” Bafll›kl› Farmakoloji
E¤itim Sempozyumu Tuflpa’da yap›ld›.
Toplant›, 2 Haziran sabah› 100. Y›l Üniversitesi
Bardakç› kampüsü sosyal tesislerin toplant› Salonu’nda
baﬂlad›. Prof. Dr. Hakan Orer f›rsat› de¤erlendirip TFD
aidatlar›n›n bir k›sm›n› daha toplad›ktan sonra ve
d›ﬂar›da nikotin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layanlar›n da gelmesi
ile toplant› salonunda tam kat›l›m gerçekleﬂti. Aç›l›ﬂ
konuﬂmalar› TFD Yönetim kurulu baﬂkan› Prof. Dr.
Mehmet Melli hocam›z, Rektör yard›mc›s›, T›p fakültesi
dekan›, Farmakoloji kürsü baﬂkan› ve Vali vekili
taraf›ndan yap›ld›. ‹lk konuﬂmac› Gaziantep
Üniversitesinden Prof. Dr. ﬁükrü Aynac›o¤lu idi. Ancak
hastal›¤› dolay›s› ile toplant›ya kat›lamay›nca ikinci
konuﬂmac› olan Doç. Dr. Melih Babo¤lu her iki
konuﬂmay›da tek baﬂ›na yapt›. Her ne kadar kendine
ait olmayan bir konuﬂmada olsa da Dr. ﬁükrü’nün
konuﬂmas›n› oldukça aç›k, anlaﬂ›l›r ve ak›c› olarak
sundu. Kendi konuﬂmas›n› da düﬂününce hepimiz “Van
man show” dedik. Her iki konuﬂmada farmakogenetik
ve özellikle de CYP ve birazda p-glikoprotein
polimorfiziminin araﬂt›r›lmas› hakk›ndayd›. Faz I ilaç
metabolizmas›n›n yaklaﬂ›k % 40’›n›n metabolizmas›ndan
sorumlu olan kiﬂisel CYP enzim formlar›n›n çip yöntemi
ile saptanmas› ile gelecekte bireysel ilaç ve doz seçiminin
mümkün olabilece¤i tart›ﬂ›ld›. Dr. Babao¤lu
konuﬂmas›n›n kendi bölümünde DNA izolasyonu,
polimeraz zincir reaksiyonu, oligonükleotid primerler
ve DNA elektroforezi gibi yöntemleri teknik aç›dan
anlatt›. S›k›lmadan, uyumadan geçen bir sabah
bölümünden sonra s›ra ö¤le yeme¤ine geldi. Belki
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kat›l›mc› say›s›n›n 43 gibi fazla kalabal›k yapmayan bir
rakam olmas›ndan, belki de toplant›n›n organize ediliﬂ
ﬂeklinden, insanlar kendi üniversite veya arkadaﬂ
gruplar›na izole olmad›lar ve ö¤le yeme¤inde de
masalarda farkl› üniversitelerden kat›l›mc›lar bir araya
geldi. Bu durum daha sonraki günlerde de devam etti.
Yemekten sonra kampüs içindeki Van kedisi evinin
ziyareti ile bu dünyan›n tek isteyerek suya giren kedi
türünüde bol bol görmüﬂ olduk. Ö¤leden sonraki bölüm
Hacettepe T›p Fakültesi T›bbi Genetik bölümünden Prof.
Dr. Mehmet Kaﬂifo¤lu’nun geneotipleme teknikleri
üzerine konuﬂmas› ile baﬂlad›. Hacettepe Üniversitesi
T›p Fakültesi Pediatri Gen haritalama bölümünden Doç.
Dr. Nurten Akarsu (uçaktaki halinin aksine) oldukça
enerjik ve tane tane bir sunum gerçekleﬂtirdi. Dr. Nurten
Akarsu konuﬂmas›na DNA polimorfiziminden baﬂlayarak
belli bir hastal›ktan sorumlu geni bulmak için
kullan›labilen haplotip ve ba¤lant› analizlerini bizlerin
de anlayabilece¤i ﬂekilde aç›k ve özet olarak anlatt›.
Günün sonunda zamanlama aç›s›ndan en zor konuﬂmay›
yani sonuncu konuﬂmay› Ankara Üniversitesi
Biyoteknoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Hilal Özda¤’› yapt›.
Di¤er tüm konuﬂmac›larla ortak bir özellik olarak Dr.
Hilal’de konusuna oldukça hakimdi ve hepimizin ilgisini
uyan›k tutarak, çeﬂitli “blot” yöntemlerini, DNA
dizinlerinin saptanmas›nda kullan›lan teknolojileri ve
ifade analizlerini anlatt›. Akﬂam yeme¤i üniversite sosyal
tesislerinde yenildi ve gece baz›lar›nca ayn› barda
sonlad›r›ld›.

Türk Farmakoloji Derne¤i “Genetik Araflt›rmalarda Kullan›lan
Yöntemlerin Farmakoloji’de Uygulamalar›” Bafll›kl› Farmakoloji
E¤itim Sempozyumu Tuflpa’da yap›ld›.
Sabahlar› kahvalt›da ünlü Van kahvalt›s›n›n yan›nda
büryan (bir tür bütün bir kuzudan yap›lan tand›r)
yeme¤i tercih edenlerde oldu. Daha sonra büryanc›lar
gezi otobüsünde arka beﬂliye iyice yay›larak yayla
ekibininin temellerini att›lar. ‹lk durak tarihi ipek yolu
üzerinde olan Çavuﬂtepe’deki Urartu kalesi idi. Burada
dünyada Urartu dilini okuyup konuﬂabilen sadece 28
kiﬂiden biri olan bu tarihi eserin bekçisi ile tan›ﬂt›k. Bize
oldukça rahat bir ﬂekilde çivi yaz›lar›n› okuyup tercüme
etti. Ve Urartu dilinin Farsça’ya veya Ermeni diline
de¤ilde Çeçen diline benzedi¤ini söyledi. Gezimize ipek
yolu boyunca devam ederek son derece görkemli ve
zaman›nda ipek yolunu kontrol etmek için Mahmudi
beyi taraf›ndan inﬂa ettirilen Hoﬂap kalesine vard›k.
Yine tadilat dolay›s› ile kapal›yd›. Ancak bu sefer kalenin
yan›ndaki köyün muhtar› ikna edilip kap› açt›r›ld›. Van
gölü k›y›s›nda harika bir ö¤le yeme¤ininden sonra tekne
ile Akdamar adas›na do¤ru yola ç›kt›k. Bir rivayete göre
teknede baz›lar› bebekler gibi uyumuﬂlar! Adaya
vard›ktan sonra tarihi Akdamar kilisesini yönlendik
ancak restorasyonda oldu¤u için sadece d›ﬂar›dan
gezebildik. Bu kilise gezisi bir bölümümüzü yordu ve
susatt›, bizde bir k›r kahvesinde oturup güzelce
çaylar›m›z› içtik. Dönüﬂte Dr. Ersin ve Dr. Ayd›n’›n bir
gün erken ayr›lacaklar› için yolda havaalan› yak›nlar›nda

inmeye çal›ﬂt›lar. Çal›ﬂt›lar çünkü ﬂoför durmas›
söylendikten ancak saatler sonra durdu. Sonuçta bu
ayr›lanlardan sonra yayla ekibi a¤›r bir darbe ald›.
Van’a dönüﬂ yolculu¤umuzda Dr. Hülya Han›m ve eﬂi
büyük bir nezaket gösterip hepimizi göl kenar›ndaki
evlerinde çaya davet ettiler. Bu güzel Van çevre
gezisinden sonra Tamara otelinin ocakbaﬂ› restoran›nda
yenildi içildi ve baz›lar› geceye yine barda devam ettiler.
Bir gece evvel Dr. Ayd›n’›n tüm çabalar›na ra¤men
olamayan canl› müzik, bu sefer oradayd›. Birde gece
ilerleyipte genç gitaristimiz ile sadece biz kald›¤›m›zda
keyiflerimiz o kadar yerine geldi ki otel odalar›m›za
döndü¤ümüzde Van’da güneﬂin do¤uﬂunu bile
seyrettik.
Son sabah kahvalt›c›lar soka¤›nda mükellef bir
kahvalt› yap›ld› ve bu güzel toplant›n›n da sonu geldi.
Son olarak, bizi a¤›rlayan ve böylesine bilimsellik ile
e¤lencenin dengelendi¤i baﬂar›l› bir organizasyon
yapan Dr. Hülya Han›ma, eﬂine, bilgisayar bölümünden
Dr. Hasan Beye ve di¤er tüm ö¤renci ve görevlilere
içtenlikle teﬂekkürler.

Bir daha ki toplant›da görüﬂmek üzere.
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TTB-UDEK-UYEK 2. Çal›fltay›
T›pta Uzmanl›k E¤itimi:
Programlama-UygulamaDe¤erlendirme
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL
Türk Farmakoloji Derne¤i
Yeterlilik Kurulu Baﬂkan›
Türk Tabipler Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eﬂgüdüm
Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Komitesi (TTBUYEK) ile Ege Üniversitesi T›p Fakültesi T›p E¤itimi
Anabilim Dal› taraf›ndan düzenlenen “2. T›pta Uzmanl›k
E¤itimi: Programlama-Uygulama-De¤erlendirme
Çal›ﬂtay›” ‹zmir’de, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’nde,
29 May›s-02 Haziran 2006 tarihlerinde yap›ld›. Bu
çal›ﬂtaya Türk Farmakoloji Derne¤i Yeterlilik Kurulu’nu
temsilen kat›ld›m ve çal›ﬂtay›n genel ak›ﬂ›n› ve üstünde
tart›ﬂ›lan ana konular›, di¤er uzmanl›k dernekleriyle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda derne¤imizin durumunu ve bundan
sonras› için yap›labilecekler konusunda görüﬂlerimi
dernek üyeleriyle paylaﬂmak istedim.
Çal›ﬂtaya yeterlik kurullar›n› kurmuﬂ ve çal›ﬂmalar›na
baﬂlam›ﬂ 20’e yak›n uzmanl›k derne¤inin yeterlik kurulu
temsilcisi veya yeterlik çal›ﬂmalar›nda görevli e¤iticiler
kat›ld›. TTB-UDEK’nu temsilen Baﬂkan Dr. Raﬂit Tükel;
TTB-UYEK’ni temsilen Baﬂkan Dr. Münir K›nay ve Sekreter
Dr. Y›ld›ray Çete kat›l›mc›lar aras›nda yer ald›.
Çal›ﬂtay›n amac› t›pta uzmanl›k e¤itimi ve yeterlik
çal›ﬂmalar›n›n iliﬂkilendirilmesi, iyileﬂtirilmesi ve
standardizasyonun sa¤lanmas›yd›. Bu amaçla çal›ﬂtay
6 ana tema üzerinden yürütüldü. Hedeflerin tan›t›m›
ve program›n aç›klanmas› ile baﬂlayan aç›l›ﬂ temas›nda
kat›l›mc›lar›n çal›ﬂtaydan beklentileri al›nd›. ‹lk
konuﬂmac› olan Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi
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Anabilim Dal›’ndan Türk Cerrahi Derne¤i Yeterlilik Kurulu
temsilcisi Dr. Cem Terzi, “Dünyada ve Türkiye’de
Uzmanl›k E¤itimi ve Yeterlik Perspektifi” konulu
sunumunda lisans, sertifikasyon ve resertifikasyon
kavramlar›na; Amerika Birleﬂik Devletleri ve Avrupa’da
“board” deneyimine; uzmanl›k e¤itimlerinin
organizasyonu, temel özellikleri, yönetimi ve
“eﬂyetkilendirilmesi”ne (akreditasyon) genel olarak
de¤inirken Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu’nun
deneyimlerinden de paralel olarak söz etti. Daha sonra
TTB-UYEK Baﬂkan› Dr. Münir K›nay Türkiye’de t›pta
uzmanl›k e¤itiminin güncel durumuna, yeterlik
konusuna e¤ilmenin gereklili¤ine, UYEK’nin tarihçesi
ve yap›lanmas›na, günümüze kadar yap›lan etkinliklere
ve TTB-UDEK-UYEK taraf›ndan bu y›l yay›nlanmak üzere
haz›rlanan “Uzmanl›k E¤itiminde Rehber El Kitab›”na
de¤indi. Dr. K›nay konuﬂmas›nda farkl› uzmanl›k
derneklerinin yeterlik deneyimlerinden söz ederken
Türk Farmakoloji Derne¤i taraf›ndan yay›nlanan ve
hepimizin “mavi kitap” olarak bildi¤i “Mezuniyet Sonras›
Farmakoloji E¤itiminde Çekirdek E¤itim Program›”
kitapç›n› da örnek olarak gösterdi.
‹lk teman›n di¤er bir konuﬂmac›s› olan TTB-UDEK
Baﬂkan› Dr. Raﬂit Tukel, “T›pta Uzmanl›k E¤itimi ‹çin
Öneriler” konulu sunumunda kuramsal e¤itim ve
uygulamal›-beceri e¤itimi; e¤itim program› yönetiminde

TTB-UDEK-UYEK 2. Çal›fltay› T›pta Uzmanl›k E¤itimi: ProgramlamaUygulama-De¤erlendirme
yönetici, e¤itim kurulu ve e¤itici nitelikleri; geri bildirim;
asistan karnesi; yeterlik de¤erlendirilmesinde kay›t
tutulmas›, de¤erlendirme oturumlar› ve ara s›navlar;
e¤itim kurumlar›n›n niteliklerinde kurumsal yap›lanma,
rotasyonlar, akademik “afiliasyon”; e¤itim kurumlar›n›n
akreditasyonunda de¤erlendirme alanlar›, e¤itim
kurumlar›n›n ziyareti gibi konulara de¤indi. Ayr›ca
Avrupa Birli¤i’nde ve Türkiye’de yeterlik kurullar›n›n
standartlar›n› da k›yaslad›. Daha sonra TTB-UYEK
Sekreteri Dr. Y›ld›ray Çete UYEK’in yol haritas›n› çizerek
“Uzmanl›k E¤itiminde Rehber El Kitab›”n› tan›tt›. Bu
kitapta derne¤imizin yeterlilik kuruluyla ilgili bilgiler
de yer alacakt›r.
Çal›ﬂtay›n 2. temasi program geliﬂtirme ve uzmanl›k
e¤itiminde yer almas› gereken yetkinliklerle ilgiliydi.
Bu temada T›bbi Biliﬂim Derne¤i’nden Dr. Nihal Dizdar
uzman hekimin sahip olmas› gereken t›bbi biliﬂim
yetkinliklerinden söz etti. Elektronik sa¤l›k kay›tlar›n›n
kullan›m›; EndNote, ProCite veya Reference Manager
gibi kiﬂisel referans kütüphaneleri; yaz›l›m, dergi, kitap
vb için online al›ﬂveriﬂ siteleri, e-kitaplar; internette
bilgiye eriﬂim, yay›n-makale tarama, t›bbi yay›n
veritabanlar›, Türkiye’deki medline hizmetleri; ekütüphaneler, e-sözlükler, yay›nevleri; t›bbi istatistik
ve epidemiyolojiye yönelik internet kaynaklar›; ilaç
veritabanlar› ve klinik rehberler; sürekli mesleki geliﬂim
siteleri; araﬂt›rma fonlar› veritabanlar›; internette iletiﬂim
ve topluluklar gibi t›bbi biliﬂimle ilgili oldukça fazla
say›da konuya de¤inen Dr. Dizdar; uzmanl›k
ö¤rencilerinin e¤itimlerinin ilk günlerinden itibaren
mutlaka bu konularda bilgilendirilmelerinin ve özel
olarak e¤itim verilmesinin önemini vurgulad›.
Daha sonra “Uzmanl›k E¤itiminde T›p Eti¤i” baﬂl›kl›
sunumunda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji
Anabilim Dal›’ndan Dr. Murat Civaner, de¤iﬂen evrensel
de¤erler karﬂ›s›nda hekimlik mesle¤inin de¤erlerini
yaﬂama geçirmek için t›p eti¤i e¤itiminin güçlendirilmesi
ve geliﬂtirilmesinin önemini vurgulad›; Türkiye’de t›p
eti¤i e¤itimi verecek kurumlar›n durumlar›n›, ideal
e¤itimin içeri¤ini ve hangi yöntemlerle
uygulanabilece¤ini özetledi.
2. teman›n izleyen konular› olan “Mezuniyet Sonras›
T›p E¤itiminde ‹letiﬂim Becerileri”, “Profesyonellik veya
Profesyonel Davran›ﬂ”, “Uzmanl›k E¤itiminde Program

Geliﬂtirme” gibi konular Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
T›p E¤itimi Anabilim Dal›’ndan s›ras›yla Dr. Ö. Sürel
Karabilgin, Dr. H. ‹brahim Durak ve Dr. Hatice ﬁahin
taraf›ndan aktar›ld›. Mezuniyet sonras› e¤itiminde
iletiﬂim becerileri program›n›n geliﬂtirilmesi ve ö¤retim
stratejileri, iletiﬂim becerilerini ölçme ve de¤erlendirme
teknikleri; e¤iticinin profesyonel davran›ﬂ›n›n önemi
ve iﬂlere, di¤er personele ve kendine yaklaﬂ›mda
profesyonellik kavram›n›n uzmanl›k ö¤rencilerine
benimsetilmesinin önemi; program geliﬂtirmenin tan›m›,
önemi, bileﬂenleri, Kern’in alt› basamakl› t›p e¤itimi
program› geliﬂtirme modeli gibi konular iﬂlendi.
Klinikte e¤itimle ilgili olan 3. temada Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi T›p E¤itimi Anabilim Dal›’ndan Dr. S›la Elif
Törün ö¤retme ve ö¤renme teorilerinden ve bunlar›n
modern t›p e¤itimine aktar›lmalar›ndan söz etti. Dr. H.
‹brahim Durak ise klinik e¤itimde belle¤in rolü, asistan
e¤itiminde gözlenen temel ö¤renme-ö¤retme yollar›,
klinik ortamda e¤iticinin rolleri, bire bir e¤itim gibi
konular›n üstünde durdu.
Çal›ﬂtay›n 4. temas› ölçme ve de¤erlendirme ile
ilgiliydi. Bu temaya “role play” tekni¤iyle OSCE
(yap›land›r›lm›ﬂ klinik s›nav) yap›larak baﬂland›.
Kat›l›mc›lar›n baz›lar› s›nanan uzman hekimleri, baz›lar›
ise elinde “hasta görüﬂmesi s›nav› de¤erlendirme formu”
(checklist) olan veya olmayan e¤iticileri oynad› ve Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi T›p E¤itimi Anabilim Dal›’nda
bulunan ve simüle hastalar›n bulundu¤u muayene
odalar›ndan oluﬂan istasyonlarda OSCE uygulamas›
yap›ld›. Daha sonra Dr. H. ‹brahim Durak, uygulanan
OSCE üstünden tart›ﬂarak ölçme ve de¤erlendirmedeki
genel ilke ve yöntemler, s›naman›n güvenilirlik, geçerlilik
ve yararl›l›¤› gibi konulara temas etti. Biliﬂsel alanda
ölçme ve de¤erlendirmede kullan›lan çoktan seçmeli
soru teknikleri, uzmanl›k e¤itiminde iyi bir ölçme
de¤erlendirme arac› olarak “script concordance test”i,
OSCE teknikleri, mini klinik s›nav (Mini-CEX) ve portfolyo
gibi konular Dr. Elif S›la Törün taraf›ndan vurguland›.
4. temada ayr›ca aktif olarak yeterlik s›nav› yapan
uzmanl›k derneklerinin deneyimlerini paylaﬂt›¤› bir
panel de vard›. Bu panelde Genel Cerrahi, Gö¤üs
Hastal›klar›, Nöroloji ve Anesteziyoloji derneklerinin
“board” deneyimleri aktar›ld› ve karﬂ›laﬂ›lan zorluklar,
bunlar› aﬂmak için öneriler UYEK ve di¤er dernek
temsilcileriyle paylaﬂ›ld›. Bu temada son olarak uzmanl›k
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TTB-UDEK-UYEK 2. Çal›fltay› T›pta Uzmanl›k E¤itimi: ProgramlamaUygulama-De¤erlendirme
e¤itiminde araﬂt›rmaya verilen önem Dr. Cem Terzi
taraf›ndan vurguland›.
Çal›ﬂtay›n 5. temas›nda e¤itim yönetimi ve de¤iﬂim,
program de¤erlendirme ve e¤itici geliﬂimi konular›
iﬂlendi. E¤itim yönetimi, de¤iﬂim ve liderlik konusu Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi Halk sa¤l›¤› Anabilim Dal›’ndan
Dr. Meltem Çiçeklio¤lu taraf›ndan iﬂlendi; örgüt
yap›lanmas›, sosyal bir sistem olarak e¤itim, e¤itim
yönetiminin iﬂletme yönetiminden farklar›, liderlikyöneticilik-otorite kavramlar›, t›bbi de¤iﬂim modeli ve
de¤iﬂimin yönetimiyle ilgili faktörler gibi konular
vurguland›. Dr. H. ‹brahim Durak gelece¤in e¤iticisinin
niteliklerinden söz etti; bir ö¤retim eleman›n›n geliﬂimi
programlan›rken hangi konulara de¤inilmeli, hangi
yöntemlerle ve nas›l bir strateji çizilmeli, e¤itici
de¤erlendirmelerinde nas›l bir tutum belirlemeli gibi
önemli konulara de¤indi.
Çal›ﬂtay›n kapan›ﬂ temas›nda yap›lan, UYEK baﬂkan›
ve sekreterinin de bulundu¤u bir oturumda kat›l›mc›
tüm uzmanl›k derneklerinin yeterlik kurulu temsilcileri
çal›ﬂtaydan beklentilerinin ne düzeyde karﬂ›land›¤›,
bundan sonraki eylem planlar›n›n nas›l oldu¤u ve bu
eylemle hareket ederken nas›l bir yol haritas› çizecekleri,
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UYEK’ten beklentileri konusunda söz ald›lar. Uzmanl›k
derneklerinin bir bölümünün henüz çekirdek e¤itim
program› haz›rlama veya geliﬂtirme aﬂamas›nda oldu¤u,
bir bölümünün yeterlik s›nav› komisyonunu kurmuﬂ ve
s›nav haz›rl›¤› içinde oldu¤u, az bir bölümünün ise 23 y›ld›r yeterlik s›navlar›n› (teorik ve pratik) uygulamakta
oldu¤u ortaya ç›kt›. Çal›ﬂtay, genel bir de¤erlendirilmeyi
takiben sertifika töreniyle sonland›r›ld›.
Sonuç olarak, UYEK’le iletiﬂimde olmak; di¤er
uzmanl›k derneklerinin yeterlik kurullar›n›n hangi iﬂleyiﬂ
düzeyinde oldu¤unu görmek ve çekirdek e¤itim
program›n› planlam›ﬂ ve asistan karnesini haz›rlam›ﬂ
bir dernek olarak Türk Farmakoloji Derne¤i’nin
durumunu de¤erlendirmek; dernek çat›s› alt›nda
uzmanl›k e¤itimimizde saptanm›ﬂ standartlar› ve
“olmazsa olmaz”lar› tüm anabilim dallar›nda
yayg›nlaﬂt›rabilmek için bir eylem plan› çizebilmek ve
bir yöntem belirlemek; uzmanl›k e¤itim program›m›z›
genel anlamda periyodik olarak de¤erlendirebilmek,
güncelleyebilmek ve gelecekte bir yeterlik s›nav›
planlayabilmek için nas›l bir yol haritas› çizilece¤ini
öngörmek aç›s›ndan çal›ﬂtay son derece yararl›yd› ve
oldukça da verimli geçti.

Anketimizin sonuçlar›

Doç. Dr. Remzi Erdem
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi

Say›n Üyelerimiz,
Türk Farmakoloji Derne¤i Bülteni Yay›n Kurulu olarak
yeni bir döneme baﬂlarken bir durum de¤erlendirmesi
yapmak amac›yla bültenle ilgili görüﬂ ve düﬂüncelerinizi
ö¤renmek istedi¤imiz anket formunu 87. say›m›zda
ilgilerinize sunmuﬂtuk. Anketimize 43 üyemizden yan›t
geldi. Öncelikle de¤erli zamanlar›ndan ay›rarak
anketimizi yan›tlayan üyelerimize teﬂekkür ederiz. Yay›n
Kurulumuzdaki tecrübeli üyelerimiz kat›l›mc› say›s›n›n
eski anketlere gelen yan›tlara oranla oldukça fazla
oldu¤unu belirtse de derne¤imizin halen aktif üyesi
olan kiﬂi say›s› düﬂünüldü¤ünde kat›l›m›n az oldu¤u
dikkat çekmektedir. Dolay›s›yla, anket sonuçlar›ndan
hareketle aﬂa¤›da bilgilerinize sunulan ç›kar›mlar›n Türk
Farmakoloji ailesinin konuyla ilgili genel e¤iliminden
çok ankete ilgi gösteren kat›l›mc›lar›n e¤ilimini
yans›tmakta oldu¤unu, k›s›tlay›c› bir etken olarak
belirtmek zorunday›z.

Anket sonuçlar›yla ilgili ç›kar›mlar›m›za gelince:
• ‹letiﬂimde elektronik ortam› tercih ediyoruz:
Anketimize kat›lan üyelerimizin önemli bir k›sm›
yan›tlar›n› elektronik posta ile gönderirken, posta,
elden ileti, faks gibi konvansiyonel iletiﬂim yöntemlerinin
görece az tercih edildi¤i gözlenmiﬂtir (ﬁekil 1).
• Hepimiz “Bülten” in gerekli oldu¤una inan›yoruz:
Kat›l›mc›lar›n tamam› Türk Farmakoloji Derne¤i
Bülteni’nin gerekli oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
• “Bülten”in içeri¤i hepimizin ilgisini çekiyor:
Ankette bültenin içeri¤i ile ilgili ilk soruya kat›l›mc›lar›n
%97,7’si “Evet” yan›t›n› verirken, bir üyemizden gelen
“Eh!” yan›t›n› da Türk Dil Kurumu Sözlü¤ünde yazan
birinci anlam›yla yorumlad›¤›m›z› belirtmek isteriz (Eh:
ünl. 1. Olur, peki veya fena de¤il anlam›nda kullan›l›r,
2. Bezginlik anlat›r. TDK Sözlü¤ü, 9. Bask›, 1998, Ankara)
• “Bülten”in içeri¤i, ilgimizi çekti¤i oranda
memnuniyetimizi kazanm›yor:
Kat›l›mc›lar›n %86,1’i bültenin içeri¤inden memnun
oldu¤unu belirtse de içeri¤i be¤enmeyenlerin oran›n›n
%9,3 olmas›, fikir belirtmeyen ve yine “Eh” seçene¤ini
ekleyen (ikinci anlam ?) birer üyemizin bulunmas›
içeri¤in yeniden gözden geçirilmesi konusunda bizler
için yönlendirici olacakt›r.

ﬁekil 1. Üyelerimizin anket yan›tlar›n› ulaﬂt›rmada tercih ettikleri
iletiﬂim yolu.

• ‹çerikten memnun oldu¤unu belirtenler de dahil
olmak üzere, üyelerimizin daha memnun edici bir
içerik için önerileri ﬂöyledir:
Daha zengin olmas› gerekti¤i (n=5, P<0,001), daha
güncel (sa¤l›k ekonomisi, özel sektörle iletiﬂim, vb) ve
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Anketimizin Sonuçlar›
popüler sorunlar›n tart›ﬂ›lmas› gerekti¤i (n=4, P<0,001),
daha sosyal içerikli olmas› gerekti¤i (n=2, P<0,001),
daha kat›l›mc› olunmas› gerekti¤i (n=1, P<0,001),
heyecan›n desteklenmesi, s›cak ve “biz”den olunmas›
gerekti¤i (n=1, P<0,001) ve British Pharmacological
Society’nin haber dergisinin (pA2) örnek al›nabilece¤i
(n=1, P<0,001).
Bu soruyla ilgili öneriler içinde 1 üyemizin bültenin
uzun süredir kendisine ulaﬂmad›¤›ndan yak›nmas›
da¤›t›m ve iletiﬂim eksikliklerimizin gözden geçirilmesi
yönünden yol gösterici olacakt›r.
Bununla birlikte, bir üyemizin mevcut bülten
format›n›n korunmas›n› önerdi¤i de bu baﬂl›k alt›nda
belirtilmelidir (n=1, P<0,001).
• “Bülten”de en çok bilimsel toplant›larla ilgili
de¤erlendirme yaz›lar›n› okumak istiyoruz:
Kat›l›mc›lar›n %81,4’ü bültende, toplant›lar› bilimsel
yönden de¤erlendiren yaz›lar okumak istediklerini
belirtmiﬂlerdir. Kat›l›mc›lar›n bültende yer verilmesini
istedikleri di¤er yaz› türleri ise forum tart›ﬂmalar›,
röportajlar, tematik köﬂe yaz›lar›, sorun-söyleyelim
benzeri sorun çözme yaz›lar›, emekli farmakologlar›n
farmakoloji serüvenleri, an› ve gülmece yaz›lar› s›ras›yla
da¤›lmaktad›r (ﬁekil 2).

ﬁekil 2. Ankete kat›lan üyelerimizin bültende yer almas›n› istedikleri
yaz›lar›n türlere göre da¤›l›m› ve kat›l›mc› say›s›na oranlar›.

Üyelerimizin bültende yer verilmesini istedikleri
yaz›lar aras›nda forum tart›ﬂmalar›n›n ikinci s›ray›
almas›, tematik köﬂe yaz›lar›n›n üçüncü s›ray›
röportajlar ile paylaﬂmas›, dördüncü s›rada ise sorunsöyleyelim benzeri yaz›lar›n yer almas› üyelerimizin
farmakoloji alan›ndaki güncel konulara olan ilgisine ve
bültende aktüel konulara da yer verilmesini istediklerine
iﬂaret etmektedir. Ankete kat›lan üyelerimizin gelece¤e
ve bugüne olan meraklar›n›n yan›nda, farmakoloji
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gelene¤ine olan ilgileri de dikkat çekicidir. Emekli
farmakologlar›n farmakoloji serüvenlerine ve an›
yaz›lar›na olan ilgi de az›msanmayacak düzeydedir.
Ayr›ca, “di¤er” seçene¤i alt›nda bültende yer
verilmesi istenen yaz› önerileri ﬂöyledir:
A. Bilimsel:
• Farmakoloji toplulu¤unu ilgilendiren güncel bilimsel
geliﬂmeler
• Güncel sorunlarla ilgili (aktüel-bilimsel) görüﬂler
• Çeﬂitli cihaz, bilgisayar paket programlar›na ait
“püf noktalar›”
• Çeﬂitli yöntemlerin yal›n dille yaz›ld›¤› aç›klay›c›
ve ö¤retici bir sayfa
• Deney hayvanlar›nda uygulanan çeﬂitli deneysel
yöntemler
• Yal›n dille yaz›lm›ﬂ “Temel Biyoistatistik”
B. Yasal:
• Türkiye’de Farmakolojinin yasal yönü ve nas›l
güçlenece¤i
C. Sosyal-‹letiﬂim-Duyuru-An›:
• Farmakoloji toplulu¤unu ilgilendiren güncel sosyal
geliﬂmeler
• Bilimsel toplant›larla ilgili duyurular,
de¤erlendirmeler
• Ülkemizdeki çeﬂitli Farmakoloji Anabilim Dallar›ndan
haberler-mesajlar
• Üyelerimizin yeni yay›nlanan bilimsel makalelerinin
özetleri, tan›t›mlar›
• Üyelerimizin Farmakoloji d›ﬂ›ndaki sosyal etkinlikleri
ile ilgili haber, foto¤raf, duyuru, vs sayfas›
• Üyelerimizin yurtd›ﬂ›ndaki bilimsel/sosyal an›lar›
• Özel sektörle, ilaç sektörüyle ilgili güncel bilgi ve
de¤erlendirme yaz›lar›
• Hayat›n farkl› alanlar›ndan kiﬂilerle yap›lm›ﬂ
röportajlar, bilime bak›ﬂlar›, yaﬂamlar›, vb.
“Bülten”e katk›da bulunmay› ne kadar istiyoruz?:
Anketimizi yan›tlayan üyelerimizin yaklaﬂ›k %40’›
bültene yaz›lar› ile katk›da bulunabilece¤ini belirtirken,
geri kalan kat›l›mc›lar bu soruya olumsuz veya çekimser
yan›t vermiﬂlerdir. Bu %40’l›k oran›n artmas›, hepimizin
ortak özlemi oldu¤u anlaﬂ›lan daha kat›l›mc› ve zengin
içerikli bir “Bülten”in yay›nlanabilmesi için önemlidir.
Bu konudaki katk›lar›n›z› bekliyor ve ilginize ﬂimdiden
teﬂekkür ediyoruz.

Türk Farmakoloji Derne¤i Bilimsel
Etkinlik Destekleme Bursu

Burs miktar›:
Y›lda toplam 1500 USD destek sa¤lanacakt›r. Bir
kat›l›mc›ya en fazla 500 USD verilecektir.
Sa¤lanacak destek:
Bu destekten amaç; aday›n yurtiçi veya yurtd›ﬂ›
bilimsel etkinliklere (kongre veya k›sa süreli araﬂt›rma
) kat›l›m› için yapaca¤› harcamalara (ulaﬂ›m, konaklama,
kay›t ücreti) k›smi katk› sa¤lamakt›r. Öncelik yurt d›ﬂ›
bilimsel etkinlikler için baﬂvuran adaylara verilecektir.
Adaylar›n seçimi:
Adaylar, 3’ü Türk Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu
üyesi, 4’ü Türk Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulunun
belirledi¤i Türk Farmakoloji Derne¤i’ne üye üniversite
ö¤retim üyesinin kat›ld›¤› kurul taraf›ndan, aﬂa¤›da
belirtilen koﬂullar dikkate al›narak seçilecektir. Burslar
için son baﬂvuru tarihleri 30 Haziran ve 31 Aral›k’t›r.
Seçici kurul son baﬂvuru tarihinden sonra 45 gün içinde
de¤erlendirmesini yaparak sonucu yaz›l› olarak adaylara
bildirecektir. Bursu kazand›¤› halde bilimsel etkinli¤e
kat›lamayan adaylar, kendilerine verilen deste¤i derne¤e
geri ödemek zorundad›rlar. Adaylar›n yararland›klar›
bilimsel aktiviteye iliﬂkin bir raporu etkinlik dönüﬂü
Türk Farmakoloji Derne¤ine sunmalar› gerekmektedir.

c) Farmakoloji alan›nda doktora yeterlilik s›nav›n›
vermek veya t›pta uzmanl›k ö¤rencili¤inde 2 y›l›
tamamlam›ﬂ olmak veya bu programlar› tamamlam›ﬂ
olmak.
d) Kongrede bildiri sunmak için baﬂvurmak.
e) Aday bildiriyi sunacak kiﬂi olmal›d›r. Adaylar›n
bildiri özeti gönderdi¤ine veya kabul edildi¤ine iliﬂkin
bir belgeyi sunmalar› gerekmektedir. Bildiride birden
fazla isim olmas› durumunda, öteki araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan aday›n baﬂvurusunun kabul edildi¤ini
gösteren imzal› bir belgenin baﬂvuru formuna eklenmesi
gerekmektedir.
Kongrede sunulacak çal›ﬂman›n tamam›n›n ya da
önemli bir bölümünün Türkiye'de yap›lm›ﬂ olmas›
gerekmektedir.
f) K›sa süreli araﬂt›rma bursu için baﬂvuru:
Araﬂt›rman›n yap›laca¤› yerden davet mektubunun
sunulmas› gerekmektedir.
g) Türk Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu üyeleri
bu burslara baﬂvuramazlar.

Burslara baﬂvuru koﬂullar›:
a) TFD üyesi olmak
b) Halen bir üniversitede çal›ﬂ›yor olmak
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TÜRK FARMAKOLOJ‹ DERNE⁄‹
B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K DESTEKLEME BURSU (Kongre Kat›l›m›)
BAfiVURU FORMU *
K‹ﬁ‹SEL B‹LG‹LER
Ad:

Soyad:

Do¤um Tarihi:

/

Unvan:

/

Halen çal›ﬂmakta oldu¤unuz kuruluﬂ ve göreviniz:

‹ﬂ adresi:
Ev adresi:
Tel. (iﬂ):

Tel. (GSM):

Faks:

E-Posta:

KATILACA⁄INIZ B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
Etkinli¤in ad›:
Etkinli¤i düzenleyen kuruluﬂ:
Etkinli¤in yeri:
Etkinli¤in tarihi:
Etkinli¤in kapsam› ve yararl› gördü¤ünüz yönleri:

* Bu form aday taraf›ndan doldurulup ekleri ile birlikte bildirilen baﬂvuru son tarihine kadar Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal› S›hh›ye, 06100, Ankara adresine
gönderilecektir.
Baﬂvuru formuna eklenecek belgeler:
1. Aday›n özgeçmiﬂi ve yay›nlar›n›n listesi
2. Etkinlik ile ilgili;
- Etkinli¤i duyuran broﬂür v.b.
- Bildiri özeti (Birden fazla sunulacak bildiri varsa özetleri)
- Bildirinin kabul edildi¤ine veya gönderildi¤ine iliﬂkin belge
- Bildiride birden fazla isim olmas› durumunda öteki araﬂt›rmac›lar›n, aday›n baﬂvurusunu kabul ettiklerini
gösteren imzal› bir belge
Notlar:
1. Baﬂvuru koﬂullar›ndan herhangi birini sa¤lamayan, belgeleri tam olmayan ve son baﬂvuru günü mesai
saatinden sonra gelen baﬂvurular iﬂleme konulmaz.
2. Etkinlik sonunda kat›l›mc›lar›n TFD taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ rapor formunu doldurarak TFD’ye vermeleri
gerekmektedir.
Tarih:
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/

/

‹mza:

TÜRK FARMAKOLOJ‹ DERNE⁄‹
B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K DESTEKLEME BURSU (Kongre Kat›l›m›)
RAPOR FORMU *
K‹ﬁ‹SEL B‹LG‹LER
Ad:

Soyad:

Do¤um Tarihi:

/

Unvan:

/

Halen çal›ﬂmakta oldu¤unuz kuruluﬂ ve göreviniz:

‹ﬂ adresi:
Ev adresi:
Tel. (iﬂ):

Tel. (GSM):

Faks:

E-Posta:

KATILDI⁄INIZ B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
Etkinli¤in ad›:
Etkinli¤i düzenleyen kuruluﬂ:
Etkinli¤in yeri:
Etkinli¤in tarihi:
Sundu¤unuz bildirinin baﬂl›¤›:
Sundu¤unuz bildiride yer alan araﬂt›r›c›lar›n ad ve soyadlar›:

Sunumunuzu ne ﬂekilde yapt›n›z?

Sözlü

Poster

Etkinlikte sunum d›ﬂ›nda baﬂka bir göreviniz (oturum baﬂkanl›¤› gibi) var m›yd›? Varsa belirtiniz.

Etkinlik ile ilgili kitap, CD ve/veya dergi bas›ld› m›? Bas›ld›ysa belirtiniz.

Etkinli¤e kat›lman›z size bilimsel olarak ne gibi yararlar sa¤lam›ﬂt›r? K›saca aç›klay›n›z.

Yararland›¤›n›z bu burs ile ilgili önerileriniz (varsa) belirtiniz.

Tarih:

/

/

‹mza:

* Bu form aday taraf›ndan doldurulup ekleri ile birlikte bildirilen baﬂvuru son tarihine kadar Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal› S›hh›ye, 06100, Ankara adresine
gönderilecektir
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TÜRK FARMAKOLOJ‹ DERNE⁄‹
B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K DESTEKLEME BURSU (K›sa Süreli Bilimsel Araflt›rma)
BAfiVURU FORMU *
K‹ﬁ‹SEL B‹LG‹LER
Ad:

Soyad:

Do¤um Tarihi:

/

Unvan:

/

Halen çal›ﬂmakta oldu¤unuz kuruluﬂ ve göreviniz:

‹ﬂ adresi:
Ev adresi:
Tel. (iﬂ):

Tel. (GSM):

Faks:

E-Posta:

KISA SÜREL‹ B‹L‹MSEL ARAﬁTIRMAYA ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
Araﬂt›rman›n Yap›laca¤› Ülke:
Araﬂt›rman›n Yap›laca¤› Kuruluﬂun Ad› ve Adresi:
Araﬂt›rman›n Yurt D›ﬂ›nda Yap›lmas›n›n Amac› (Detayl› bilgi veriniz):

Araﬂt›rman›n baﬂlama ve bitiﬂ tarihleri:
* Bu form aday taraf›ndan doldurulup ekleri ile birlikte bildirilen baﬂvuru son tarihine kadar Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal› S›hh›ye, 06100, Ankara adresine
gönderilecektir.
Baﬂvuru formuna eklenecek belgeler:
1. Aday›n özgeçmiﬂi ve yay›nlar›n›n listesi ,
2. Davet mektubu,
3. Ayr›nt›l› araﬂt›rma plan› (on sayfay› geçmeyecek ﬂekilde),

Notlar:
1. Baﬂvuru koﬂullar›ndan herhangi birini sa¤lamayan, belgeleri tam olmayan ve son baﬂvuru günü mesai
saatinden sonra gelen baﬂvurular iﬂleme konulmaz.
2. Etkinlik sonunda kat›l›mc›lar›n TFD taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ rapor formunu doldurarak TFD’ye vermeleri
gerekmektedir.
Tarih:
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/

/

‹mza:

TÜRK FARMAKOLOJ‹ DERNE⁄‹
B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K DESTEKLEME BURSU (K›sa Süreli Bilimsel Araflt›rma)
RAPOR FORMU *
K‹ﬁ‹SEL B‹LG‹LER
Ad:

Soyad:

Do¤um Tarihi:

/

Unvan:

/

Halen çal›ﬂmakta oldu¤unuz kuruluﬂ ve göreviniz:

‹ﬂ adresi:
Ev adresi:
Tel. (iﬂ):

Tel. (GSM):

Faks:

E-Posta:

KISA SÜREL‹ B‹L‹MSEL ARAﬁTIRMAYA ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
Araﬂt›rman›n konusu
Yurt d›ﬂ›na gitmeden önce planlad›¤›n›z araﬂt›rman›z› yurt d›ﬂ›nda
gerçekleﬂtirebildiniz mi?
Evet

Hay›r

Cevab›n›z “Evet” ise
Tamamen gerçekleﬂtirdim

K›smen gerçekleﬂtirdim

Bekledi¤imden fazlas›n› gerçekleﬂtirdim

Di¤er (belirtiniz) .................................................................................
Cevab›n›z “Hay›r” ise k›saca nedenlerini aç›klay›n›z
Araﬂt›rman›z›n sonuçlar› ile ilgili planlar›n›z.
Uluslararas› bir dergide makale/tebli¤ olarak yay›nlanacak
Ulusal bir dergide makale/tebli¤ olarak yay›nlanacak
Rapor olarak yay›nlanacak
Di¤er (belirtiniz) .................................................................................
Araﬂt›rma yapt›¤›n›z sürede seminer/konferans vb. verdiniz mi?
Evet

Hay›r

Cevab›n›z “Evet” ise say›s› ve içeri¤ini aç›klay›n›z.
Araﬂt›rma yapt›¤›n›z sürede kurs/seminer/konferans vb. kat›ld›n›z m›?
Evet

Hay›r

Cevab›n›z “Evet” ise say›s› ve içeri¤ini aç›klay›n›z.
Araﬂt›rma yapt›¤›n›z kurum/kiﬂiler ile ileriye dönük iﬂbirli¤i planlar›n›z var m›?
(k›saca aç›klay›n›z)
Yurt d›ﬂ›nda yapt›¤›n›z araﬂt›rman›n size sa¤lad›¤› yararlar ile Türkiye’ye döndükten sonra size ve/veya kurumunuza sa¤layaca¤›
yararlar/geliﬂmeler nelerdir? (k›saca aç›klay›n›z)
Yararland›¤›n›z bu burs ile ilgili önerileriniz (varsa) belirtiniz.
Tarih:

/

/

‹mza:

* Bu form aday taraf›ndan doldurulup ekleri ile birlikte bildirilen baﬂvuru son tarihine kadar Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal› S›hh›ye, 06100, Ankara adresine gönderilecektir
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Türk Farmakoloji Derne¤iGlaxosmithkline (GSK) Yurtd›fl›
Bilimsel Etkinlik Seyahat Bursu

Burs say›s›: 2

Burslara baﬂvuru koﬂullar›:
a) TFD üyesi olmak

Sa¤lanacak destek:
a) Aday›n bulundu¤u ﬂehir-kongrenin yap›laca¤›
ﬂehir gidiﬂ-dönüﬂ uçak bilet ücreti
b) Kongre kat›l›m ücreti.
c) Konaklama deste¤i (250 USD). Konaklama
bedelinin gerekti¤inde kalan k›sm› aday taraf›ndan
karﬂ›lanacakt›r. Uçak biletleri ve 250 USD konaklama
deste¤i do¤rudan GSK taraf›ndan kat›l›mc›ya verilecektir.
Kongre kay›t ücretleri ise kat›l›mc› taraf›ndan
yat›r›ld›ktan sonra GSK taraf›ndan ödenecektir. Kat›l›mc›
kongre dönüﬂü gerekli belgeleri GSK’ye teslim edecektir.

Adaylar›n seçimi:

b) Halen bir üniversitede çal›ﬂ›yor olmak
c) Farmakoloji alan›nda doktoras›n› veya t›pta
uzmanl›¤›n› tamamlam›ﬂ olmak.
d) Aday bildiriyi sunacak kiﬂi olmal›d›r. Bildiride
birden fazla isim olmas› durumunda, öteki araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan aday›n baﬂvurusunun kabul edildi¤ini
gösteren imzal› bir belgenin baﬂvuru formuna eklenmesi
gerekmektedir.
e) Etkinlikte sunulacak çal›ﬂman›n tamam›n›n ya da
önemli bir bölümünün Türkiye'de yap›lm›ﬂ olmas›
gerekmektedir.
f) Türk Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu üyeleri
bu burslara baﬂvuramazlar.

Adaylar, 3’ü Türk Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu
üyesi, 4’ü Türk Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulunun
belirledi¤i Türk Farmakoloji Derne¤i’ne üye üniversite
ö¤retim üyesi ve 1 GSK temsilcisinin kat›ld›¤› kurul
taraf›ndan, aﬂa¤›da belirtilen koﬂullar dikkate al›narak
seçilecektir. Burslar için son baﬂvuru tarihleri 30 Haziran
ve 31 Aral›k’t›r. Seçici kurul son baﬂvuru tarihinden sonra
45 gün içinde de¤erlendirmesini yaparak sonucu yaz›l›
olarak adaylara bildirecektir. Bursu kazand›¤› halde
kongreye kat›lamayan adaylar, o tarihe kadar GSK
taraf›ndan yap›lan harcamalar› (kongre kay›t ücreti,
ulaﬂ›m ve konaklama deste¤i) firmaya geri ödemek
zorundad›rlar.

21

TÜRK FARMAKOLOJ‹ DERNE⁄‹ GLAXOSMITHKLINE YURTDIfiI B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K
SEYAHAT BURSU
BAfiVURU FORMU *
K‹ﬁ‹SEL B‹LG‹LER
Ad:

Soyad:

Do¤um Tarihi:

/

Unvan:

/

Halen çal›ﬂmakta oldu¤unuz kuruluﬂ ve göreviniz:

‹ﬂ adresi:
Ev adresi:
Tel. (iﬂ):

Tel. (GSM):

Faks:

E-Posta:

KATILACA⁄INIZ B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
Etkinli¤in ad›:
Etkinli¤i düzenleyen kuruluﬂ:
Etkinli¤in yeri:
Etkinli¤in tarihi:
Etkinli¤in kapsam› ve yararl› gördü¤ünüz yönleri:

* Bu form aday taraf›ndan doldurulup ekleri ile birlikte bildirilen baﬂvuru son tarihine kadar Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal› S›hh›ye, 06100, Ankara adresine
gönderilecektir.
Baﬂvuru formuna eklenecek belgeler:
1. Aday›n özgeçmiﬂi ve yay›nlar›n›n listesi
2. Etkinlik ile ilgili;
- Etkinli¤i duyuran broﬂür v.b.
- Bildiri özeti (Birden fazla sunulacak bildiri varsa özetleri)
- Bildirinin kabul edildi¤ine veya gönderildi¤ine iliﬂkin belge
- Bildiride birden fazla isim olmas› durumunda öteki araﬂt›rmac›lar›n, aday›n baﬂvurusunu kabul ettiklerini
gösteren imzal› bir belge
Notlar:
1. Baﬂvuru koﬂullar›ndan herhangi birini sa¤lamayan, belgeleri tam olmayan ve son baﬂvuru günü mesai
saatinden sonra gelen baﬂvurular iﬂleme konulmaz.
2. Etkinlik sonunda kat›l›mc›lar›n TFD taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ rapor formunu doldurarak TFD’ye vermeleri
gerekmektedir.
Tarih:

22

/

/

‹mza:

TÜRK FARMAKOLOJ‹ DERNE⁄‹ GLAXOSMITHKLINE YURTDIfiI B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K
SEYAHAT BURSU
RAPOR FORMU *
K‹ﬁ‹SEL B‹LG‹LER
Ad:

Soyad:

Do¤um Tarihi:

/

Unvan:

/

Halen çal›ﬂmakta oldu¤unuz kuruluﬂ ve göreviniz:

‹ﬂ adresi:
Ev adresi:
Tel. (iﬂ):

Tel. (GSM):

Faks:

E-Posta:

KATILDI⁄INIZ B‹L‹MSEL ETK‹NL‹K ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
Etkinli¤in ad›:
Etkinli¤i düzenleyen kuruluﬂ:
Etkinli¤in yeri:
Etkinli¤in tarihi:
Sundu¤unuz bildirinin baﬂl›¤›:
Sundu¤unuz bildiride yer alan araﬂt›r›c›lar›n ad ve soyadlar›:

Sunumunuzu ne ﬂekilde yapt›n›z?

Sözlü

Poster

Etkinlikte sunum d›ﬂ›nda baﬂka bir göreviniz (oturum baﬂkanl›¤› gibi) var m›yd›? Varsa belirtiniz.

Etkinlik ile ilgili kitap, CD ve/veya dergi bas›ld› m›? Bas›ld›ysa belirtiniz.

Etkinli¤e kat›lman›z size bilimsel olarak ne gibi yararlar sa¤lam›ﬂt›r? K›saca aç›klay›n›z.

Yararland›¤›n›z bu burs ile ilgili önerileriniz (varsa) belirtiniz.

Tarih:

/

/

‹mza:

* Bu form aday taraf›ndan doldurulup ekleri ile birlikte bildirilen baﬂvuru son tarihine kadar Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal› S›hh›ye, 06100, Ankara adresine
gönderilecektir
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Türk Farmakoloji Derne¤i’nin
19. Ulusal Farmakoloji Kongresi
Trabzon’da yap›lacakt›r.
Türk Farmakoloji Derne¤i 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi 24–27 Ekim 2007 tarihlerinde Trabzon'da Karadeniz
Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yap›lacakt›r. Kongre sekreteri Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden Prof. Dr. Ersin Yar›ﬂ't›r. Kongre organizasyonu Symcon Turizm ve Ticaret Ltd. ﬁti. taraf›ndan
yürütülecektir. Kongre bilimsel kurulu aﬂa¤›daki gibi ﬂekillenmiﬂtir:

Kongre Baﬂkan›:
Prof. Dr. Mehmet Melli

Kongre Sekreteri:
Prof. Dr. Ersin Yar›ﬂ

Bilimsel Kurul:
Prof. Dr. Eyüp Sabri Akarsu
Prof. Dr. Tuncay Demiryürek
Prof. Dr. ‹nci ﬁahin Erdemli
Prof. Dr. M. O¤uz Güç
Prof. Dr. Nuri ‹hsan Kalyoncu
Prof. Dr. Tanju Özçelikay
Doç. Dr. Bülent Gümüﬂel
Doç. Dr. Zafer Güney
Doç. Dr. Y›ld›r›m Sara
Yrd. Doç. Dr. Mine Kad›o¤lu Duman
Yrd. Doç. Dr. S. Murat Kesim

Kongrede yer almas›n› istedi¤iniz konular› ve
konuﬂmac›lar› 15 Temmuz 2006 tarihine kadar
info@tfd.org.tr adresine göndermenizi bekliyoruz.
Sayg›lar›m›zla
Türk Farmakoloji Derne¤i Yönetim Kurulu
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Bilimsel Toplant›lar

• 19th European Neuropsychopharmacology
Congress

XIX World Congress of the International
Society for Heart Research (ISHR)

16-20 Eylül 2006, Paris, Fransa

22-26 Haziran 2007, Bolonya, ‹talya

Ayr›ntl› bilgi ve bilimsel program için: www.ecnp.nl

bilgi için: www.ishr-italy2007.org

• 5th European Congress of Biogerotology
16-20 Eylül 2006, ‹stanbul, Türkiye
Bilgi için: www.biogerontology2006.org

• Türk Fizyolojik Bilimler Derne¤i, 32. Ulusal
Fizyoloji Kongresi
18-22 Eylül 2006, Denizli
Pamukkale Üniversitesi, Kongre Kültür Merkezi.

• Society of Toxicology, 46th Annual
Meeting
25-29 Mart 2007
Charlotte Convention Center, Kuzey Carolina, ABD
Bilgi için: www.toxicology.org

• 7th World Congress on Brain Injury
(International Brain Injury Association)
17-21 Haziran 2007, Kudüs, Israil
Bilgi için: www.kenes.com.ibia07

Duyurulmas›n› iste¤iniz ulusal ya da uluslar aras› bilimsel bir aktivite varsa, lütfen bülten yay›n
komisyonuna bildiriniz
E-posta adresimiz: info@tfd.org.tr
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Türk Farmakoloji Derne¤i Yeni
Dönem Çal›flma Gruplar› Yürütme
Kurullar› Çal›flmalar›na Bafllad›.
Klinik Farmakoloji Çal›ﬂma Grubu Yürütme
Kurulu

Klinik Toksikoloji Çal›ﬂma Grubu Yürütme
Kurulu

Prof. Dr. ﬁule Oktay
Omega-CRO; Operasyon Müdürü
Tophanelio¤lu Cad. Petek Sitesi
A-5 Blok Daire 9 34718
Altunizade ‹stanbul
suleok@omega-cro.com.tr

Prof. Dr. Yeﬂim Tunçok
Dokuz Eylül Ü. T›p F. Farmakoloji AbD
Balçova, ‹ZM‹R
Yesim.tuncok@deu.edu.tr

Prof. Dr. Iﬂ›k Tu¤lular
Ege Ü. ‹laç Geliﬂtirme ve
Farmakokinetik Uygulama Araﬂt›rma Merkezi,
Bornova ‹ZM‹R
isik.tuglular@ege.edu.tr
isik.tuglular@argefar.ege.edu.tr
Prof. Dr. Ayd›n Erenmemiﬂo¤lu
Erciyes Ü. T›p F. Farmakoloji Ab.D.
38039 Melikgazi KAYSER‹
ememis@erciyes.edu.tr
memisoglu@atlas.net.tr
Prof. Dr. Ayﬂe Gelal
Dokuz Eylül Ü. T›p F. Farmakoloji AbD
Balçova, ‹ZM‹R
Ayse.gelal@deu.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Ak›c›
Marmara Ü. T›p F. Farmakoloji ve
Klinik Farmakoloji AbD
Haydarpaﬂa ‹STANBUL
aakici@hotmail.com
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Prof. Dr. Nuri ‹hsan Kalyoncu
Karadeniz Teknik Ü. T›p F. Farmakoloji Ab.D.
61187 TRABZON
kalyoncu@meds.ktu.edu.tr
Doç. Dr. Atila Karaalp
Marmara Ü. T›p F. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD
Haydarpaﬂa ‹STANBUL
akaraalp@hotmail.com
Doç. Dr. Ayﬂe P›nar Yamantürk Çelik
‹stanbul Ü. ‹stanbul T›p F. Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji Ab.D.
34390 Çapa ‹STANBUL
yamanturkp@superonline.com
Uzm. Dr. Emel Türkbey
Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi Baﬂkanl›¤›
Zehir Dan›ﬂma Merkezi 06100 S›hhiye
ANKARA
eturkbey@yahoo.com

Doçent Ünvan›n› alan üyelerimizi
kutluyoruz
Dr. Fatma Sultan KILIÇ

Doç. Dr. Engin SAHNA

Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›. Eskiﬂehir
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 23 Kas›m 2005

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
23119 Elaz›¤
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 17 Mart 2006

Dr. Cengiz Gökbulut
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Adnan Menderes Üniversitesi,
Veteriner Fakültesi,
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dal›
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 10 Mart 2006

Doç. Dr. ‹hsan Ba¤c›van
Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
Sivas
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 15 Mart 2006

Doç. Dr. ﬁule KALKAN
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 17 Mart 2006

Doç. Dr. Süreyya Barun
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 23 Mart 2006

Doç. Dr. Mehtap Özkur
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 14 Nisan 2006

Yeni Üyelerimiz

Dr. Deniz Ba¤daﬂ
Uluda¤ Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji
AbD
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