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Prof. Dr. Gen. (E) Enver tz:Gü 
FABAD 1966-1968 ve 1973-1977 Yönetim Kurulu Başkanı 

FABAD'ın 30 uncu yılını kut

laması kıvanç veriyor. Geli~mi~ ül

kelerde bile böyle mesleki bilimsel 

derneklerin ve yayınlarının bu ya~

lara ula~ması büyük bir ba~arıdır. 
Derneği bu güne getiren genç ar

kada~larımı kutluyorum. 
Bu 30 uncu yıl dönümünde 

FABAD dergisine yazı yazahilrnek 

gücünde olmakta bana ayrı bir ~ut

luluk veriyor. 
1966 senesinde birkaç mes

lekta~ımız ile beraber kurduğumuz 
"Farmasötik Bilimler Ankara Der

neği" FABAD'ın kurucu üyelerinden 

bugünü göremeyen Ecz. Nafiz Sü

erdem, Ecz. Şevket Yağtuğ, Ecz. Ab

dullah Ungan, Ecz. Hüsnü Özgören'e 
tanrıdan rahmetler diliyorum. Ha

yattaki arkada~larımız A ysen Karan, 
Suna Duru, Nurten Yüksekülkü, Aslı 

Özer, Necati Dikmen ve Turgay İsbir'i 

sevgi ile selamlıyorum. 
Ülkemiz siyasi, ekonomik ve bi

limselliteratürde geli~mekte olan ül
keler arasında sayılır. Mesleğimizin 
geli~imi ve bu çerçevede, Far

makopelerimizin olu~umu yö-

nünden ise duraklayarak geli~en bir 

ülke izlenimi vermektedir. 

4 Temmuz 1948'de imzalanan An

kara anla~ması ile ABD' den ancak 

1952'de Marshall planı çerçevesinde 
ekonomik yardım alınabilmi~tir. Bu 

yardımdan, ba~arı ve uzak görü~le 
faydalanan ilaç sanayimiz yeni ve 

ileri teknoloji ile donanmı~ ve büyük 

bir atılım yapmı~tır. 
Bu geli~me 1970'lere kadar sür

mü~. Fakat politik ve bürokratik ne

denlerle 1980'e kadar duraklamı~tır. 

1980'lerden sonra tekrar gayret ve 

te~viklerle bu günkü ileri düzeye gel

mi~tir. Bugünlerde ise yine llerisi için 
atılırnma destek beklemektedir. 

Farmakopelerimizin olu~umu da 

duraklayarak ilerleyen bir geli~im 

göstermektedir. 

İlk Farmakopemiz "Türk Kodeksi" 

adı ile 1930'da basılmı~tır. Bu Far

makopemizin çıkı~ına imkan veren 
767 sayılı kanun ile, Kodeks Ko

misyonu üyelerinin seçimi ve Ko
deksin yürürlüğe girmesine ait ka
rarnameler Gazi · Mustafa Kemal 

imzasını taşır. 
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Bu kanun uyarınca Farmakopenin 

(kodeksin) her be~ senede bir ye
nilenmesi gerekmektedir. 

İkinci Farmakopemiz ise 1940 se
nesinde çıkarılabilmi~tir. Aradaki bir 
kaç ilaveli basımlar d~ında, üçüncü 
Farmakopemiz, yine yeni bir Far
makope Komisyonunun çalı~ması 

sonunda 1974 yılında basılabilmi~tir. 
1974 basırillı son milli Far

makopemizin hazırlanması ça
lı~malarına 1956 yılında ba~landı. 

İlk üyelerden, Prof. M. Sunar ve Ş. 

Kaymakçalan hariç, diğer üyeler İs
tanbulda idiler. Komisyonun ba~

kanı Prof. Dr. Sedat Tavat, yar-
" dımcısı Doç. Dr. Enver İzgü ve genel 
sekreteri Prof. Dr. H. Anınal idi. Ko
misyonun bugünkü gibi, bir bütçesi, 
sekretaryası yoktu. Çalı~malar,, top
lantılar (fahri olarak) İstanbul Üni
versitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Enstitüsünde ve Bezacılık Yüksek 

Okulunda yapılır, yazılar her üye ve 
genel sekreterlikçe yazılırdı. Ben o 
zaman ordudan izinli olarak İst. Üni. 
Tıp Fakültesi Bezacılık Okulunda do
çent olarak görev yapıyordum. Ça
lı~malar tamamlanıp Sağlık Ba
kanlığı Bezacılık Genel 
Müdürlüğüne teslim edildikten yak
la~ık be~ sene sonra farmakope ba
sılabildi. 1974 Farmakopesiniİ\ ba
sıldığını Sayın Prof. Dr. S. Tavat ile 
Prof. M. Sunar göremediler. Bugün 
hayatta olmayan diğer üyeleride ralı
ınetle anıyorum. 

1984 yılında yeni bir · Farmakope 

komisyonu olu~turuldu (Ba~kanı 
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Prof. Dr. S. Duru, Ba~kan Yardımcısı 

Prof. Dr. E. İzgü, Genel Sekreteri Prof. 

Dr. E. Sezik). Ça~malar yeni bilimsel 
esaslara göre ve acil olan farmakope 

ihtiyacını kar~ılamak üzere, üni

versitelerde ve yine fahri olarak sür~ 
dürüldü. Hazırlanan monografiler ve 

diğer bölümler Bakanlığa bildirildi. 
1993'de Avrupa Farmakopesi an
la~ması onaylanıncaya kadar hasıma 
verilemediğinden gayret ve zahmetler 

bo~a gitti. Bugün yerinde olarak, Av
rupa Farmakopesi resmen kabul edi
lince, komisyonumuza, 

a- Milli bir farmakope veya for
müler hazırlamak 

b- Avrupa Farmakopesi komisyon 

ve uzmanlık çalı~malarına katılarak 
teklif ve dü~üncelerimizi iletmek gö

revi dü~mektedir. Bu iki i~levin 

olu~turulmasının önemine i~aret et
meden evvel, Avrupa Farmakopesi 

Anla~masına katılıp onaylanmasının 

nasıl duraklayarak gerçekle~tiğini de 
vesikaları ile genç ku~aklara ak
tarmak isterim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Bezacılık Şubesi Mü

dürlüğünün 2.7.1973 gün ve 8741 sa

yılı yazısı ile Türk Farmakope 
Komisyonundan ve benden (o zaman 

İstanbul'dan Gülhaneye dön

mü~tüm.) . "Avrupa Farmakopesi 
Sözle~mesi" hakkında görü~ümüz 

soruldu. Bu soruya kar~ılık 

26.9.1973'de komisyonun 271 ve 

272'nci oturumlarında saptanan a~a

ğıdaki görü~ bildirildi. 



"Şu anda yeni Türk Farmakopesi 
basımda olduğundan Avrupa Far
makopesine acil bir ihtiyaç yoktur. 
Ancak komisyonumuz Avrupa Far
makopesinin hazırlanması sırasında, 
ilaçların standartları ve analizleri ha
zırlanırken anlaşmanın 6. mad
desindeki görevlerin yerine getiril
mesinde söz sahibi olunması ba
kımından, sözleşmenin kabulünün 
uygun olacağı kanısında dır". 

Sağlık Bakanlığı, Farmakope ko
misyonunun bu görüşü üzerine; 5 
Şubat 1974 gün ve Dış Münasebetler 
Daire Başkanlığı, DM.II/CE 260 sa-
yısı ile Dışişleri Bakanlığına bir yazı 
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yazarak "Bir Avrupa FamLakopesi 
hazırlanmasına ilişkin sözleşmenin" 

nasıl işleyeceğine dair bilgi is
temiştjr. Bu yazıya alınan cevap, ko
nunun, bugünde devam eden işleme 
zorluklarına da ışık tutacağı için, 
aynen (fotokopi) aşağıda verilmiştir. 

Yirmi sene bir duraldama. Sene 
1993. Resmi Gazete 10 Ekim 1993 
Pazar, sayı 93/4795. 'TL3.1993 tarih 
ve 3887 sayılı kaYn ı~ , ı.J ı:2. katılmamız 

uygun bulunan, ~:<-.•:· ht,· l-1vrupa Far
makopesi geli~ hı.-.~ ,im esine dair söz
leşmenin onaylanı--nası, Bakanlar Ku
rulunca 6.9.1993 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

Avrupa Farınakopesi: 

1946 Birleşmiş Mil
letler anlaşmasının 57. 
maddesi geregınce 

Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ-WHO) 1952 se
nesinde "International 
Pharmacopoecia"yı ya
yınladı. Ancak bu bir 
rehber niteliğinde ol-
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Gelişmiş Avrupa ül
keleri arasındaki kazanç 
yarışı, ilaç sanayini yı

kıma ve hatta halk sağ
lığını tehlikeye sokma 
derecesine yaklaşınca 

uyulması zorunlu bir 
Avrupa Farmakopesinin 
(AF) hazırlanmasına 

karar verildi. Bu görevde 
askeri ve sanayi amacı 
olmayıp sosyal_ amaç-
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larla kurulmuş olan Avrupa Kon
seyine devredildi. 1964' de Avrupa 
Konseyi (Türkiye üyesidir) Kamu 
sağlığı komitesinin hazırladığı "Bir 
Avrupa Farmakopesi oluşturul

ması"na dair kısmi sözleşme kon
seyin bakanlar kurulunca üye ül
kelerin imzalarına açıldı. (Partial Ag
reement Accord Partial). Bu 
sözleşmeyi bugüne kadar 26 ülke im
zalamış ve tam üye olmuştur. Üye
lerin çoğu Avrupa Topluluğu üye
side olmasına rağmen, topluluk 
olarak (AT) ancak 1975 senesinde 
A.F'ye ilgi gösterdi. 75/318/EEC di
rektifi ile de topluluk üyelerinin Av
rupa Farmakopesi standartlarına uy
masını zorunlu kıldı. Ayrıca Avrupa 
Farmakopesi (AF) çalışmalarında, 

WHO, CPMP, CEN, ICH, işbirliği 

yapmakla, ABD, Kanada, Dünya İlaç 
Sanayicileri Cemiyeti ve devletlerin 
resmi kontrol laboratuvarları ça
lışmalarına katkıda bulunmaktadır. 

Avrupa Farmakope Komisyonu 
şimdiye kadar yaklaşık 1806 konuyu 
karara bağlamış ve bölümleri (fa
sikül) halinde yayınlamıştı. 1996 or
tasında hepsi bu arada AF'nin 3 üncü 
yeni basımı yayınlanmıştır. İlave ça
lışmaları da devam etmektedir. 

Avrupa Farınakopesini ha-
zırlayan Örgütün Organları: 

a- Bilimsel 

b- İdari 

c- Teknik 

a-l~Avrupa Farınakopesi Ko
misyonu 

Her üye ülkenin milli farmakope 
komisyonlarından ençok üçer üye-

den oluşur. Son karar ve seçim or
ganıdır. Bir başkan, iki başkan yar
dımcısı vardır. Her sene üç toplantı 
yapar. Toplanma yeri Strasburg'daki 
kendi bmasıdır. 

a-2- Eksperler Grubu: 

Monografilerin, analiz ve stan
dartların türüne göre üye ülkelerce 
önerilmiş ve komisyon tarafından 

onaylanış konusunda uzman ça
lışma gruplarıdır. Bugün seçilmiş 24 
çalışma grubu vardır. Biz bu grup
lardan ancak yedisine uzman teklif 
ettik ve konı.isyonca seçildiler. Exper 
grupların çalışmalarına bazı özel ko
nularda uzmanlar (specialists) da ka
tılırlar. Her grup senede en az üç 
defa toplanır. 

b- Avrupa Farmakopesi Ko
misyonu Sekretaryası: 

Bir başkan (bazen yanlış olarak 
Farmakope başkanı diye söylenir), 
bir başkan yardımcısı, dört bilimsel 
daire müdürü, 13 bilimsel görevli, bir 
de halkla ilişkiler görevlisi, sek
reterler ve tercümanları vardır. 

Resmi dil İngilizce, Fransızcadır. 

Pharmeuropa adında; faaliyetleri ve 
önerileri yayınlayan bir de dergisi 
vardır. 

c- Teknik kısım: 

Gelişmiş laboratuvar ve uz
manlardan oluşur. Eksper grup
larına ve komisyona raporlar verir. 
Ayrıca referans maddeler hazırlar. 

Bu organların hepsi Avrupa Far
makopesi Komisyonunun Stras
burg'daki kendi binasında çalışırlar 
(226, avenue de Colmar, F67029 
Strasburg Cedex 1). 
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Avrupa Farınakopesi Ko-
misyonunun Çalışması: 

Komisyon, Avrupa Farmakope
si'nin hazırlanmasındaki, ana ilkeleri 
saptar. Monografilerin seçımını, 

genel analiz yöntem ve ko~ulları ve 
çalı~ma zamanlamalarını saptar. En 
önemli konusu, monografileri seçip 
tartı~maya açması, uzman grupların 
görü~lerini değerlendirmesidir. 

Monografilerin Oluşumu: 

Üye ülke delegeleri ve çalı~ma 
gruplarından önerilen konular ko
misyon gündemine gelir. Komisyon 
tartı~ır ve uygun görürse bir çalı~ma 
grubuna (hazırlaması için) gönderir. 
Hazırlanan monografi örneği Phar
maeuropa denilen dergisinde ten
kitlere açılır ve böylece fikirleri top
lar ve sonra komisyonda tartı~maya 
açılır. Kabul edilir veya düzeltilmesi 
karar la~ tırılır. 

Ömekl: 

Ülkemiz Avrupa Farmakopesi 
kısmi anla~masını 1993'de onay
ladıktan sonra 1994 senesi içinde Av
rupa Farmakopesi komisyonu top
lantılarına, iki defa resmi delege ile 
i~tirak etmi~tir. 1995'de de ben milli 
farmakope komisyonu üyesi ve resmi 
delege sıfatı ile üç toplantıya ka
tıldım. Komisyonun Mart 1995'deki 
91 nci toplantısına katılı~ımın ikinci 
günü gündemin 12 inci maddesine, 13 
üncü eksperler grubundan gelen bir 
teklif ve itiraz konmu~tu (teklif no: 
P A/PH/SG, 94 129). Afyon Tozunun 
(Pulvis Opii Normatus) mo
nografisinin farmakopeye alınmaması 
isteniyordu .. Sıra bu konuya gelince, 
ben bu öneriye kar~ı çıktım. (Çünkü 

ülkemizin, bu günde stoklardan 
önemli bir ihraç ürünü idi). 

Alman (1994), İsviçre (1993)- Avus
turya (1992), Japonya, Amerika ve 
Türk Farmakopesinede kabul edilmi~ 
olduğunu anlattım. Konu üye bilim 
adamları ile münaka~aya açıldı ve ko
nunun tekrar Haziran toplantısında 

görü~ülmesine karar verildi. 

Dönü~te Farmakope Ko-
misyonumuza, durumu. arz ettim. 
Pikrimi yerinde buldular. Haziran 
toplantısına da i~tirakim için Sağlık 
Bakanlığı İlaç ve Bezacılık Genel Mü
dürlüğüne öneride bulundu ve 27-29 
Haziran 1995 toplantısına da i~tirak 
ettim ve Afyon tozu konusundaki ya
zılı istek ve müdafaamı ba~kanlığa · 

verdim ve P A/PH/SG(95)96 sayı ile 
gündeme alındı ve sırasi gelince 
uzun münaka~alar yapıldı. Sonuçta 
"Pulvis Opii Normatus"ün Avrupa 
Farmakopesine alınması kabul edil
di. Monografinin hazırlanması için 
13 nolu eksper komitesine gön
derildi. Karar 92 inci toplantı ra
poruna geçti. (PA/PH/ (95)G.D. July 
1995 sahife 33 sıra 6). Avrupa Far
makopesi Komisyonunun 7-9 Kasım 
1995 toplantısına da Bezacılık Genel 
Müdürü K. Akalın ile beraber ka
tıldık ve Farmakope Ko
misyonumuzun uygun gördüğü 

Afyon Tozu monografisi taslağını, 

sekretarya direktörüne ilettik 

Örnek 2: 

Avrupa Farmakopesi Ko-
misyonunun 12-15 Kasım 1996 top
lantısının gündeminde olan, Hidrofil 
Pamuk monografisinin yeniden ele 
alınması (Revizyonu) konusunda, 
Türk Farmakopesi komisyonunun 
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bir teklifi faks yardımı ile Avrupa 
· Farmakopesi Komisyonuna iletildL 
Toplantıya katılarak konuyu sa
vunduk ve gündeme aldırdık. 

Mart 1997 toplantısında men
faatıerimize uygun bir sonuç alın

masına çalı~acağız. Avrupa Far
makopesi Komisyonunun 
toplantılarına i~tirak etmemiz ül
kemiz yararına olmaktadır. Ancak 
evvelki satırlar arasında söylediğim 
gibi, Bakanlıktaki ödenek yetersizliği 
nedeni ile her zaman mümkün ola
mamaktadır. Eksperlerimizde aynı 

durumda çalı~malara ka
tılamamaktadır. Avrupanın bilimsel 
bir kurumunda söz sahibi olmamız, 
ülke yararına olacak konulardaki is
teklerimizi kabul ettirmemiz için çok 
çok önem taşımaktadır. İlaç Sa
nayiimizin ihracat yapabilmesi ilerde 
Avrupa Farmakopesi şartlarına uy
gunluğu ile orantılı olacaktır. İlaç
larımızın imalatında, özel ve resmi 
kalite kontrollerinde, ruh
satlandırmada, özel eczacılıkta Av-
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rupa Farmakopesi artık uyulması zo
runlu bir rehber, bir tüzüktür. Ayrıca 
eczacılık fakülteleri öğretim prog
ramlarında işlenmesi ve üzerinde ça
lışılmasında zorunlu bir konu ol
duğu şüphe götürmez. 

Bugün bir farmakope yapabilme 
kudretinde olan çok gelişmiş az sa
yıdaki ülkeler bile, Avrupa Far
makopesini kabul etmişler, ancak 
kendi özel ürünleri ve geleneklerinin 
gerektirdiği monografileri kendi 
milli farmakopelerine eklemi~lerdir. 
Bu özel monografilerin Avrupa Far
makopesi anlaşmasını kabul eden 
diğer ülkelerinde kabul etmeleri söz 
konusu değildir. 

Bizimde, Sağlık Bakanlığı büt
çesinden özel ödenek ayırmak ve 
kadrolu sekretarya oluşturmak yolu 
ile milli farmakope geliştirme ça
lışmalarına devam ettirmemiz ül
kemiz için büyük önem ta
şımaktadır. 

Nice Senelere 




