
Sayın Üyeler, 

1993'ün ilk sayısıyla ve yeni bir düzen ile 
karşınızdayız. Geçen yıldan beridir yaphğımız 
hazırlıklar elinizdeki bu sayıyla sonuçlandı. Önce 
dergi formahru büyüterek A4'e çıkardık. Yeni bir 
mizanpaj ve yeni bir kapak ile karşınızdayız. 
Umarız ki tüm bu değişiklikleri beğenirsiniz. 

Yönlendirici eleştirilerinizi; kısaca yorumlarınızı 
bekliyoruz. 

İlaç ve Eczacılık açısından giderek önemi kavra
nan ve güncelleşen bir konu var: Biyoyararlanım. 
Bilindiği üzere bu konuda Sağlık Bakanlığı, ruh
sat aşamasında biyoyararlamm sorunu gösteren 
müstahzarlardan biyorararlamm çalışması iste
memekte. Bu husus, memleketimiz ilaç kullanımı 
açısından son derece önemli .. Daha ne kadar bu ko
nuda pasiflik sürecek acaba? Biyoyararlanım ko
nusu, müstahzarlarda eşdeğerlik konusuyla 
içiçedir. Eczacılar, devlet kuruluşları ile 
yaptıkları anlaşmalarda, reçetede yazılı olan 
markayı, eşdeğer başka bir marka ile 
değiştirebilme yetkisini istemektedirler. Bu da 
doğal olarak onların mesleksel bir konusudur. 
Diğer taraftan SSK genel müdürü geçen yıl bir ge
nelge ile, hekimlerinin en ucuz markayı yaz
malırını istemiştir. Bu da, SSK politikası 

açısından bir yere kadar doğru kabul edilebilir. 
Ancak unutulmaması gereken bir husus, halkın 
sağlığıdır. İlaca para veren bir hastanın, bunun 
karşılığında en iyi tedaviyi istemek hakkıdır. 

Biyorarlanım çalışmaları yapılmadığı müddetçe 
hangi müstahzarların eşdeğer olduğunu bilemeyiz! 
Biyoyararlanımda altın kural şudur: Biyoyarar
lanırn sorunu gösteren bir etken madde ile yapılıruş 
herhangibir müstahzar üzerinde böyle bir çalışma 
(biyoyararlanım çalışması) yapılmamışsa, bu ko
nuda hiçbirşey söylememektir. Bazı yetkililerin 
bu konuda kapalı da olsa ahkam kesmeye 
giriştiklerini gördük ve görmekteyiz. Bu gibi 
kişileri uyarmak ise önce bilim adamlarına 
düşmektedir. Bu konuda yıllardır çalışan bir kişi 
olarak da, biz de elimizden gelen girişimleri yap
maktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca 
yıllardır gerek biz ve gerekse diğer ilgili eczacı 
bilim adamları da bu konuda olanaklar ölçüsünde 
çalışmaktalar. Son bir yılda da, işi Sağlık Ba
kanlığının istemesine bırakmadan, ilaç firma
larının bazılarının kendiliklerinden biyoyarar
lanım çalışması yaptırdıklarını ve yaptırmakta 
olduklarını öğreniyoruz. Bu da, memleket ilaç 
konjüktürü açısından olumlu bir gelişme. Umarız 

kısa zamanda ilgililer daha bilgili, bilgililer de 
daha ilgili olarak bu konuya eğilirler. 

Geçtiğimiz ay tarafımızca, İstanbul'da Eczacılık 
Endüstrisine yönelik ve her yıl yapmakta 
olduğumuz kurslardan bir yenisini daha yapnk. 
Konusu, "Haçlarda Dayanıklılık (Stabilite) ve 
Yasal Düzenlemeler" idi. Üç gün süren kursa Alman
ya Biberach'tan Dr. Wolfgang GRIMM ve Kanada 
ilaç İdaresinden Mr. Sultan GHANI konuşmacı ola
rak katıldılar. Dr. GRIMM, ilaçlarda stabilite ko
nularında uluslararası üne ve yazılı yapıtlara 

sahip bir araştırıcı. Mr. GHANI ise, Kanada 
Sağlık Bakanlığında ilaç ruhsatlandırmada 

Müdür Yardımcısı. Kursa, Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi 
Bölümünden Prof. Dr. İlbeyi AGABEYOGLU ve 
Doç. Dr. Füsun ACARTÜRK de konuşmacı olarak 
katıldılar. Ele alınan konular arasında, 

dayanıklılık tanımlamaları, dayanıklılık dene
timleri, hızlandırılmış dayanıklılık denetimleri, 
uzun sürelj ve nonizotermal denetimler, Amerika, 
Kanada, Japonya ve Avrupa ülkeleri dayanıklılık 
istekleri ve harmonizasyon yer alıyordu. Ayrıca 
ülkemizdeki dayanıklılık istekleri de tartışıldı. 

70 kişinin üzerinde bir dinleyici kitlesinin ye
raldığı kursa, İstanbul ve Ege Üniversiteleri 
Eczacılık Fakültelerinden de öğretim üyesi ve 
yardımcıları katıldılar. Ancak bu arada, Sağlık 
Bakanlığı ve Hıfzısıhha'dan kimsenin 
katılmamış olması hususu, önemli bir eksiklikti. 
Buna rağmen kurs, son derece başarılı geçti. 

8 Mart 1993 günü Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesinde FABAD olarak Dünya Kadınlar 
Günü'nde bir söyleşi düzenlemekteyiz. "Kadının 
Toplumdaki Yeri" isimli söyleşiyi Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden 
Antropoloji Bölüm Başkanı ve Sosyal Antropoloji 
Ana Bilim Başkanı Sayın Prof. Dr. Zafer İLBARS 
yapacak. Konunun ilgi ve dinleyici çekeceğine 
inanıyoruz. 

Kalın Sağlıcakla ... 

Prof. Dr. İlbeyi AGABEYOGLU 
FABAD Başkanı 




