
9. ULUSLARARASI FARMASÖTİK 
TEKNOLOJİ Sİ1\.1POZVUMU'NUN ARDINDAN ... 

7-9 Eylül 1998 tarihleri arasında Hacettepe Üni

versitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji 

Anabilim Dalı'nın düzenlediği "Recent Progress in 

Pharmaceutical, Cosmetic and Food Excipients" 

isimli 9. Uluslararası Farmasötik Teknoloji Sim

pozyumu yapıldı. Yaklaşı1< 200 dolayında yerli ve 

yabancı pek çok bilim adamı; eczacı ve Türk İlaç 

sanayisinin ileri gelenleri ve çalışanlarının katrldığı 

toplanhda farmasötik alanda kullanılan yardımcı 

maddeler ile ilgili yeni bilgiler, çalışmalar ve so

runlar değerlendirildi ve tarhşıldı. 

Birinci günkü toplantıda, açılış konuşmalarının ar

dından, Prof. Dr. H.J de JONG "Excipients: lnert 

ingredients or functional additives"; Dr. H. 

BLUME "Influence of excipients on bioavailability 

and bioequivalance"; Prof. Dr. A. STAMM "Ex

cipients selection for development of phar

maceutical dosage forms" konularında bilgiler ver

diler. Öğleden sonraki oturumlarda ise Dr. Z. T. 

CHOWHAN "Compendial standards for ex

cipients-impurities standards based on toxicity"; 

Dr. D. E. WURSTER "Physical test methods for ex

cipients"; Prof. Dr. C. M. CARAMELLA "Tra

ditional use of excipients";Prof. Dr. N. PEPPAS 

"Macromolecules as excipients" konularında ko

nuşmalar yaptılar. 

İkinci gün, Dr. A.G. ANDERSEN "From food ad

ditives to pharmaceutical excipients; Prof. Dr. i. 
SALDAMLI "Food additives and safety re-

quirements"; Dr. A. P. DUENA "New trendsin cos

metic delivery systems ve Dr. J. W WIECHERS "Ef

ficacy testing of cosmetic ingredients" ko

nularındaki son gelişmeleri anlattılar. 

Toplanhnın üçüncü günkü bölümünde ise Prof. 

Dr. P. WHERLE "Statistical methods to optimise 

the use of excipients"; Dr. J.W. WIECHERS "Skin 

penetration enhancing aspects of pharmaceutical 

excipients for topical use"; Prof. Dr. K. S. SU "Ex

cipients to enhance nasal absorption"; Prof. Dr. J. 

SZEJTLI "Cyclodextrins as excipients" isimli su

nularını yaphlar. Daha sonra yuvarlak masa bö

lümüne geçildi ve Dr. M. STE!NBERG "A new app

roach to the safety assessment of new 

pharmaceutical excipients"; Prof. Dr. R. BASS "Re

gulatory and scientific requirements for excipients 

regulatory bodies policy and harmonisation of ex

cipients"; Dr. A. P. SAM ''Regulatory requirements 

releated to excipients changes in pharmaceutical 

formulation"; Prof. Dr. H. J. de JONG "Excipients, 

future perspectives" konularında bilgiler verdiler 

ve tarhşmalar yapıldı. 

Toplanır sonunda 65 poster tebliği arasında de

receye girenlere ödülleri verildi ve ilk kez olarak, 

son iki yılda yapılan ve dereceye giren tez ça-

. lışmalarma da ödüller verildi. 
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