
ANKARA’DAN SELAM ve SEVGİLER
Bildiğinizgibi,baştaOnursalBaşkanımızsayınProf.
Dr.EnginBermekolmaküzere,eskiyönetimkurulu
muzunİstanbul’luüyelerininisrarlıistekleriyönünde
oy kullanan genel kurul, yeni yönetim kurulunu,
büyük çoğunluğuAnkara’da oturan arkadaşlarımız
arasından seçmişti.Onedenle buyazı “Ankara’dan
SelamveSevgiler” ilebaşlıyor.Yeniyönetimkurulu
olarak,bunöbetdeğişimiileyüklendiğimizsorumlu
luklarınfarkındaolduğumuzuifadeedenvebayrağın
başarıilebunoktayataşınmasındakiözveriliçabaları
içinöncekiyönetimlerdegörevalanmeslekdaşlarımı
zateşekkürlerimizibildirenbiryazınınbusayıdayer
almasını uygun gördük. Arkadaşlarım bu yazıyı
benimkalemealmamıistediler;bendebuisteğiseve
seveyerinegetiriyorum.

ÜlkemizBiyofizikçileriarasındakiilişkileri,açılış
kokteyliİstanbulTıpFakültesiBiyofizikbölümükori
dorlarında ve o bölümdeki arkadaşlarımızın kişisel
çabalarıylagerçekleştirilenmütevazi(amaodenlide
sıcak) ilk toplantımızdan, “Türk Biyofizik Derneği”
desteğiileBelek/Antalya’dayapılacakolan9.Kong
remize kadar taşıyan İstanbul’lu arkadaşlarımıza ve
bualanınülkemizdekiduayeniolarakbuhareketteen
büyük motivasyonu sağlayan Onursal Başkanımız
Prof.Dr.EnginBermek’esonsuzşükranlarımızısuna
rız.SayınDr.Bermek’inoybirliğiileOnursalBaşkan
seçilmesi,umuyoruzki,burolününbütünBiyofizikçi
lertarafındantakdiredildiğiniifadeedençokyerinde
birjestolmaklakalmayacak,aynırolüsürdürmesinin
butopluluktarafındanoybirliğiilekendisindentalep
edildiğinidehatırlatacaktır.

Bunöbetdeğişiminindoğalsonucuolarak,ida
remerkezimizdefiilenAnkara’yakaymışoldu.Bu
fiilidurumunsonGenelKuruldaalınankarardoğ
rultusundaresmiyetkazanması,yanidernekmerke
zinin İstanbul’danAnkara’yanakli içinçalışmaları
mızsürmektedir.Gerekbuçalışmalarsırasında“bir
bilen” olarak yardımları; gerekse merkezin İstan
bul’da,yönetimkuruluçoğunluğununiseAnkara’da
(vederneklerleilgilimevzuattanneredeysebihaber)
olmasınabağlıolarakortayaçıkangüçlüklerinaşıl
masındaki önemli katkıları nedeniyle Prof.Dr.Rüs
temNurten’eayrıcateşekküretmeliyiz.

Bu bültendeki bir başka yazıda ayrıntılarını
bulacağınız gibi, Yönetim Kurulumuz, bu yıldan

başlamaküzereyayınlanançalışmalarımızaaitözet
yadabibliyografikbilgilerebültenimizdeyerveril
mesini karara bağlamıştır. Böylece, umuyoruz ki,
birbirimizin hangi konular üzerinde çalıştığı hak
kındadahadoğruvegüncelbilgileresahipolacağız.
Bu da zaten Bültenimizin ana amaçları arasında
değilmi?

Yönetim Kurulu üyeleri olarak hepinize çalış
malarınızdabaşarılarveesenliklerdileriz.Antalya’da
buluşmaküzere,saygıvesevgilerimizle,

Prof.Dr. Pek can Un gan

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ 

BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

MEDİKAL FİZİK KÜRSÜSÜ DÖNEMİ
AnkaraÜniversitesiTıpFakültesiBiyofizikAnabi
limDalınıngeçmişivekökleri19651966yıllarına
kadaruzanır.BudönemekadarAnkaraÜniversi
tesininTıp,DişHekimliği,Eczacılık,Veterinerlik,
ZiraatFakültelerinin1.sınıföğrencilerikısaltılmış
olarakFKBdiyeadlandırılanFizik,Kimya,Biyolo
ji eğitimlerini Fen Fakültesi bünyesinde alır, 2.
sınıftan itibaren kendi fakültelerindeki eğitime
başlarlardı.AnkaraÜniversitesigibidağınıkyerle
simli Üniversitelerde bu tür uygulamanın bazı
zorlukları vardı. En önemli zorluk, öğrencilerin
kendilerini birbirlerinden tamamen kopuk iki
fakültedenbirdönembirininbirdönemdediğeri
nin öğrencileri saymalarından kaynaklanıyordu.
Ankara Tıp Fakültesi bu zorlukları aşmak üzere,
19651967 öğretim yılında Fizik, Kimya, Biyoloji
derslerinikendibünyesindeokutmaya,buyönde
örgütlenmeye karar verir. Bu dönemde Doç.Dr.
Ziya Güner üç yıl süre ile Fen Fakültesinden
görevlendirilerekTıpFakültesindekiFizikdersini
ekgörevşeklindeyürütmüş,1968deiseTıpFakül
tesikadrosunageçerekFizikKürsüsü’nünBaşkan
lığınagetirilmiştir.Kürsününeğitimvearaştırma
lardaki gelişim doğrultusunun hızla özelleştiğini
dikkatealanvebatıdakibenzerleriilekarşılaştıran
TıpFakültesiKurulu,1974yılındakürsününadını
“MedikalFizikKürsüsü”olarakdeğiştirmiş,Kür
süBaşkanıZiyaGüner’ide1975yılındabudalın
ülkemizdeilkProfesörlüğüneatamıştır.
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Kuruluşundan Yüksek Öğretim Kanununun
ilkçıktığıolağanüstüdönemekadarbirimimizkad
rosundaolupbirimimizdedoktorayapmışeleman
lararasındaFeritPehlivan(Prof.Dr.,Ankara),Ham
zaEsen(Prof.Dr.,Osmangazi),İsmailGünay(Prof.
Dr., Çukurova), Belma Turan (Prof. Dr., Ankara)
vardır. Bugünkü Dicle Üniversitesinin çekirdeği
olanDiyarbakırTıpFakültesioyıllardafaaliyetine
AnkaraÜniversitesininbirtıpfakültesiolarakbaş
lamıştı.KadrolarıDiyarbakırTıpFakültesindeolup
dabirimimizdedoktorasınıtamamlamışelemanlar
arasındaZülküfGülsüm(Prof.Dr.,Dicle),Mustafa
Çetin (Prof.Dr., I.T.Ü.) sayılabilir. Budönemlerde,
birimimizdeasistanveyaöğretimgörevlisikadrola
rındakısasürelerçalışmısarkadaşlarımızarasında
iseFiz.Yük.Müh.CemalSeyhunBükmen(T.P.A.O.),
M. Salih Çelik (Prof. Dr., Dicle), Dr. Temel Yalçın
(TÜBİTAKGebze),  RehaÇelikel (Prof.Dr.,USA),
MehmetSorkun(Aselsan)vardır.

Medikal FizikKürsüsü kuruluşundan başla
yarak eğitim yeri, araştırma yeri olma yanında
aynızamandaüretimyeriolmayaçalışmıştır.Eği
timde özgün teorik ve pratik programlar oluştu
rulmuş, bunların notları hazırlanmış, bu notlar
zaman içinde kitaplara dönüşmüştür. Kürsüde
küçükbiratölyekurulmuş,pratikeğitimdegerek
sinim duyulan güç kaynakları, ossilatörler, puls
jeneratörleri, çevireçler (trans du cer)’in çoğu bu
atölyede üretilmiştir.Atölyemiz, yalnızca öğrenci
pratikeğitimiiçindeğilbilimselaktivitelerimiziçin
de prototipler oluşturmaya başlamıştı. Recorder,
ossiloskopgibitemelgözlemaraçlarıdışında,deney
sistemlerimizinkendimizceoluşturulmasıadetabir
ilke haline gelmiş, tez çalışmalarımızındayandığı
sistemler olsun, değişik kliniklerle oluşturulan
ortak çalışmaların dayandığı ilk sistemler olsun,
bunlarınçoğukürsümüzdegeliştirilmiştir.

MedikalFizikKürsüsüdönemindedoğrudan
birimimizdeplanlanan çalışmalarda anaaraştırma
öğesibiyolojikçözeltilerolmuştur.Biyolojikçözelti
lerinelektrikselvemagnetiközellikleriniinceleme,
biyolojik çözeltielektrot etkileşimleri, ultrasonik
yöntemleçözeltilerdebiyomoleküllerindavranışla
rınıincelemegerektezçalışmalarındagereksediğer
birimlerle ortaklaşa çalışmalarda ana temalar
olmuştur. Klinik dallarla ortak çalışmalarda yine
biyolojik ortamlarda lokal elekriksel empedans
ölçümleriayrıbiryertutar.Lokalempedansgözlen
mesi ile normal ve patolojik durumlarda eritrosit
sedimentasyonunun incelenmesi, iğne biçiminde
elektrotsistemiilelokalempedansgözleyerekelekt
rodunhangidokuiçindeolduğunakararverilmesi
vb.çalışmalarbazıklinikbilimdallarıileortaklaşa
etkinliklerdeoldukçabaşarılıolmuştur.Budönem
dekiçalışmalarınbirgrubuisebiyoelektrikuygula
malarbaşlığıiçindetoplanabilir.Özelbiçimliakım
larla anestezik durum oluşturma, akım etkisinde
yaraiyileştirilmesi,kanserlidokularaelektrikakımı
etkisivb.çalışmalarbukategoridendir.Budönemin
sonlarındabiyoelektriksinyalgözlenmesiveanalizi
çalışmalarınadabaşlanmıştır.
SAN CI LI GE Çİfi DÖ NE Mİ
MedikalFizikKürsüsüenverimliçağındaiken12
EylüldönemigelmişvebukasırgadanAnkaraTıp
Fakültesinde en fazla etkilenen, zarar gören birim
Medikal Fizik Kürsüsü, bireysel olarak da en çok
zarar görenler bu kürsü çalışanları olmuştur. O
zamanlardoçentkadrosundaolanFeritPehlivan,iki
yıllığınayenikurulmaktaolanVanYüzüncüYılÜni
versitesine rotasyonla gönderilmiş, kısa bir süre
sonradaKürsüBaşkanıProf.Dr.ZiyaGüner,Sıkı

yönetimcegörevdenalınmıştır.Doktoralıarkadaş
larımızdanHamza EsenAnadolu Üniversitesine,
İsmail Günay Çukurova Üniversitesine yardımcı
doçent olarak giderek bu kasırganın kendilerini
dahafazlaetkilemesiniönlemişlerdir.Birimimizin
eşyalarıbirkaçodayadoldurularak,birimodaları
velaboratuvarınakilitvurulmuştur.Doç.Dr.Ferit
Pehlivan, Dr. Belma Turan ve Babür fiahinoğlu,
19831984 öğretim yılında Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı kadrosunda, buAnabilim Dalının
bir dersi olan Biyofizik dersini yürütmektedirler.
Bu dönemde, Babür fiahinoğlu veDişHekimliği
FakültesikadrosundanKardiyolojiAraştırmaEns
titüsünegeçenKıymetSalbaşdoktoralarınıtamam
larlar.Ancakkasırgahenüzbitmemiştir.BukezDr.
BelmaTuranveDr.Babürfiahinoğlu’nungörevle
rine sonverilir.HacettepeTıpFakültesiBiyofizik
AnabilimDalı,büyükbirdayanışmajestiyaparak,
boş bulunan bir kadrosuna Dr. Babür Şahinoğ
lu’nualır,Dr.BelmaTuran isedanıştaykararı ile
tekrardönünceyekadar2.5yılözelsektördeçalış
makzorundakalır.

Beşyılsürenbugeçişdönemi,1987deYüksek
Öğretim Kurulu’nun Biyofiziği ayrı bir anabilim
dalına dönüştürmesi, Ankara Tıp Fakültesinin o
günküyönetiminindebukararıhemenuygulaması
ilesonbulur.
BİYOFİZİK ANABİLİM  DALI DÖNEMİ
BiyofizikAnabilimDalı1987deFizyolojiAnabilim
Dalı kadrosundan Doç. Dr. Ferit Pehlivan ve Dr.
BelmaTuranilebirlikteikiboşaraştırmagörevlisi
kadrosunun ayrılması ile kurulmuştur. Prof. Dr.
ZiyaGüner,1990yılındaDanıştayKararıiledöne
rek yaş haddinden emekli oluncaya kadar 2,5 yıl
aramızdaçalışmıştır.UzunsüreAnkaraÜniversite
siKardiyolojiAraştırmaMerkezikadrosundaçalı
şanKıymetSalbaş’ında1995dearamızakatılması,
daha sonra Farmakoloji Uzmanlığından sonra üç
yılA.B.D.deelektrofizyolojialanındaçalışmışolan
MehmetUğur’un1996daaramızakatılmasıile,şu
anda anabilim dalımızda üçü profesor (Prof. Dr.
FeritPehlivan,Prof.Dr.BelmaTuran,Prof.Dr.Kıy
met Salbaş), biri yardımcı doçent (Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Uğur) olmak üzere dört öğretim üyesi
görevyapmaktadır.AnabilimDalımızınikiaraştır
magörevlisikadrosubulunmaktadır.

Bu dönemdeAnabilimDalımızdaDr. Erhan
KızıltanveDr.ÖmerHotomaroğludoktoralarını,
NizamettinDalkılıç,MesutKılıçveDr.AliAçıkgöz
yüksek lisans eğitimlerini tamamlamışlardır.
Halendoktora aşamasındaüç, yüksek lisans aşa
masındaüçöğrencimizbulunmaktadır.

Anabilim Dalımız kurulduğundan bu yana,
biyofiziğin interdisiplin olması gerçeğini daima
gözönünde tutarak, araştırma görevlisi ve lisan
süstüöğrenciliğikontenjanilanlarındalisanskoşu
lunu“fizikçi,fizikyüksekmühendisi,tabip,biyo
log,dişhekimi,eczacı,elektrik/elektronikmühen
disi...“ gibi geniş bir spektrum içinde belirtmeyi
gelenek haline getirmiştir. Anabilim Dalımızda
lisansüstü eğitimi tamamlamış ve sürdürmekte
olan arkadaşlarımızın lisans dağılımı şöyledir:
tabip(5),fizikçi(3),biyolog(1).

Birimimizöğrencieğitimine,geçişdöneminde
yalnızca2.sınıfbiyofizikdersleriniüstlenerekkatkı
dabulunurken,birimimizinAnabilimDalınadönüş
mesindensonra,Fakülteyönetimininricasıüzerine,
1. sınıf Fizik dersini de üstlenmiştir. Bu dönemde
yapılanbirdersorganizasyonundaYÖK’ünbelirle
diğiilkstandartlardanbirazayrılarakBiyofizikders
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saatibirazartırılmış,1.sınıfderssaatiiseiyiceazal
tılmıştır. Geçen öğretim yılı sonuna kadar 1. sınıf
Fizikdersiyıllık30saat,2.sınıfBiyofizikdersiise60
saat teorik, 30 saat pratik olarak verilegelmiştir.
Biyofizikte konu seçimi ve sıralamasında Fizyoloji
dersleriileparalelliğeönemverilmiştir.Pratikçalış
malaradaönemverilmiş,enaz10tanesiöğrencinin
bizzat yapacağı türden,. diğerleri gösteri şeklinde
heröğrencinin15pratikyapmasıdaimasağlanmış
tır.Ancakfakültemizdeikiyıldırsürdürülentartış
malarsonrası,birçoktıpfakültemizinyaptığıyanlış
lık sonundabizedeulaşmıştır.Önce fizikdersinin
kaldırılmasıistenmiş,bunaitirazedince,fizikdersi
ilebiyofizikdersininbirleştirilerek1.sınıftaverilme
sine gıyabımızda karar verilmiştir. Önümüzdeki
dersyılındanitibarenfakültemizde(90+30saat)salt
“biyofizik”adıilebirdersverilecek,ancakbunun30
saatlikkısmıfizikaltyapıyaayrılacaktır.

Yıkmakkolayyapmakzor.Yirmiyıldabiryer
lere gelmiş bir kürsüyü bir emirle darmadağın
etmek çok kolay olmuştu. Geçiş döneminde kay
bettiğimiz araştırmagörevlisi kadromuzu, atölye
mizi, yetişmiş teknisyen kadromuza bir daha
kavuşmamızolanaksızgözüküyor.Ölübirdönem
densonra,sonbeşyıldafakültemizdönersermaye
imkanlarıile,projedestekleriileAnabilimDalımı
zabirazcanlılıkgelmeyebaşlamıştır.

Son dönemlerde, doğrudan Anabilim Dalı
mızda planlanan çalışmalarımızda izole sinir, kas
vekalpkasıhücrelerindeçalışmalarağırlıkkazan
mıştır.Prof.Dr.BelmaTuran’ınözellikleFransave
Kanada’dakilaboratuvarlardakazandığıdeneyim
leri ve girişimleri ile patch clamp yöntemi sistemi
kurulmuş,izolekalphücrelerindekanalinceleme
lerisürdürülmektedir.Diğerbirçalışmaeksenimizi
elekrofizyolojikkayıtlardansinirlerde lifdağılımı
nınbelirlenmesioluşturmaktadır.
Medikal Fizik Kürsüsü Dönemi Yayın Örnekleri
Kitaplar
Gü ner Z: TıpveBiyolojiÖğrencileriiçin,FizikI.3.Baskı,

Ankara:A.Ü.Tıp Fak. Ya yı nı,1981.
Gü ner Z: TıpveBiyolojiÖğrencileriiçin,FizikII.2.Baskı,

Ankara:A.Ü.Tıp Fak. Ya yı nı,1980.
Gü ner Z, Peh li van, F: Tıp ve Biyoloji Öğrencileri için,

Fizik Deney Kılavuzu. 2. Baskı, Ankara: A.Ü. Tıp 
Fa kül te si ya yı nı,1979.

Makalelerden Örnekler
Günayİ,yardımm,GünerZ:UyarılmışKasPotansiyel

lerinin Türev ve Fourier FrekansAnalizleri, A.Ü.Tıp 
Fa kül te si Mec mu ası,35:727736,1982.

Güner Z, İlıçın G, yurdaydın C, Sorkun m: Eritrosit
empedanssedimentasyoneğrisininromatizmalaktivi
te ve infektif endokardit ayırıcı tanısındaki değeri.
An ka ra Tıp Bül te ni,2:257266,1980.

GünerZ,kayabalıİ:Köpeklerdeelektroanesteziveelekt
rikleuyutma.A.Ü.Tıp Fak Mec,14:726747,1971.

GünerZ,yaltkayak,PehlıvanF:Uzunlukveuzanım
ölçülerinde yüksek Q rezonans tekniği. A.Ü.Tıp Fak 
Mec,28(3-4):491502,1975.

Gü ner Z: Elektrolitlerde ve biyolojik materyelde lokal
özdirençvemobilitedeğişimoranıtayini.A.Ü. Tıp Fak 
Mec.,26:10991114,1973.

kanPolaty,GünerZ,ÖZdamarn,avmann:Perkütan
kordotomide empedans tekniği ile eksperimental
inceleme.A.Ü.Tıp Fak Mec,16 (4):386396,1973.

korkuSuZZ,karaGÖZG,PehlıvanF,SePıCıb:Theeffect
ofcastrectomyonthemechanicalpropertiesofbone.
Ac ta Me di ca Tur ci ca,9(2):1021,1972.

ÖZkanau,GünerZ,GürSeSh,İçÖZv,SayGunn:Biyo
elektroliz (Kas dokusu ve tümör dokusu üzerine
uygulama),DO ĞA,2:271275,1978.

Peh li van, F.: Biyolojiksıvılarınvealkaliklorürlerinkon
duktivitelerivemetal/çözeltiyüzeylerarasıkompleks

dielektrik sabitlerinin karşılaştırmalı etüdü. A.Ü.Tıp 
Fak Mec.,29,Suppl.No:102,1976[Chem Abst,Vol. 87:
610,Abst.No,77033,1977]

Pehlivan, F.: SistemlerdüşüncesiveGenelSistemTeorisi.
A.Ü.Tıp Fak Mec, 35 (2):463478,1982.

Süldüre,altınele,GünerZ:Kaynamayokluğununsürek
liakımiletedavisi.A.Ü.Tıp Fak Mec, 34:277294,1981.

turanb,oral,b,ÖZtekıne,GünerZ:CanESRbeused
as a diagnostic tool in medicine? H.Ü. Bulletin of 
Natural Sciences and Engineering,2:7590,1982.

Bi yo fi zik Ana bi lim Da lı Dö ne mi 
Proje ler
TÜ Bİ TAK SBAG-AYD-69.  Yü rü tü cü: Prof. Dr. Bel ma 
Tu ran. Kalbin regülasyonunda oksidan stresin rolünün
elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi” (Kasım 1996,
Tamamlandı)
TÜ Bİ TAK SBAG-1732. Yü rü tü cü:Prof. Dr. Bel ma Tu ran.  
Antioksidanlarındiyabettegözlenençeşitliorganfonksi
yonbozukluklarınaetkilerininelektrofizyolojik,biyome
kanikselvemoleküleryöntemlerleincelenmesi(Sürüyor).
An ka ra Üni ver si te si Araş tır ma Fo nu  90-09-00-28 Yü rü tü
cü: Prof. Dr. Bel ma Tu ran. Kalp kası uyarılmakasılma
çiftlenimi (ex ci ta ti oncont rac ti on co up ling) üzerine etkili
faktörlerinaraştırılması.(Tamamlandı).
An ka ra Üni ver si te si Araş tır ma Fo nu:  95-09-00-29 Yü rü
tü cü:  Prof. Dr. Fe rit Pehlivan.Miyelinin tek ve bileşik
siniraksiyonpotansiyeliüzerineetkisi(Tamamlandı). 
An ka ra Üni ver si te si Araş tır ma Fo nu: 98-30-00-01 Yü rü tü
cü: Prof. Dr. Fe rit Pehlivan.Ekst ra se lü ler Kayıt veSuc ti on 
Yöntemleri Kullanılarak Kaydedilen Siyatik Siniri Bileşik
AksiyonPotansiyellerindenİletimHızdağılımıBelirlenme
sininKarşılaştırımalıOlarakAraştırılması(Sürüyor). 
An ka ra Üni ver si te si Araş tır ma Fo nu 98-09-00-05. Yü rü tü
cü: Prof. Dr. Bel ma Tu ran. Deneyseldiyabetikkardiyomi
yopatinin Cakanal kinetikleri üzerine etkisinin patch
clampyöntemiileincelenmesi(Sürüyor).
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