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FABAD (Farmasötik Bilimler An
kara Derneği)'nin 30. kuruluş yıl

dönümü geçtiğimiz aylarda sade 
ama sıcak ve duygu dolu bir havada 
kutlandı. Yapılan içtenlik dolu ko
nuşmalar derneğin kuruluşuna 

emek veren o günleri yaşayan mes
lektaşlarımız içinde güzel bir ha
tırlanış vesilesi oldu. 

FABAD, Cumhuriyet döneminde 
6643 sayılı yasa ile kurulan meslek 
örgütümüzün dışında, farklı ke
simlerde hizmet gören mes
lektaşların biraraya gelerek kur
dukları ilk özel mesleki demektir ve 
en uzun ömürlü · olanıdır. 1966 yı

lında Prof. · Dr. Sayın Enver 
İZGÜ'nün öncülüğünde kurulan der
nek değişik alanlarda çalışan ec
zacılar arasında dayaruşmayı ar
tırmak, sosyal, kültürel ve bilimsel 
ilişkiteri pekiştirrnek amacını tü
züğünün ilk maddesi olarak kabul et
miştir. Dernek sadece 1980 yılında 
gerçekleşen askeri darbe nedeni ile 
diğer tüm demekler gibi bir süre fa
aliyetlerine ara vermiş daha sonra çı
kartılan yeni demekler yasası doğ-

rultusunda tekrar çalışmalarına baş- ~ 
lamıştır. 

Derneğin faaliyetleri arasında 

Farmasötik Bilimler Dergisinin 
(FABAD, Journal of Pharmaceutical ı 
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Science) çıkartılması en önemli yeri; 
tutmaktadır. Bu husus zaman zaman 
bir tenkit konusu da olabilmekte) 
derginin çeşitli alanlarda çalışan eel 
~acılara hitap etmekten uzaklaştığ~, 
sadece akademik alanda çalışanların 
yararlanabil eceği bir çizgide old uğ/b 
ifade edilmektedir. Bu tespitlerde b~
lirli bir haklılık payı da olabilir. İ~k 
yıllarda derginin içeriği, sosyal ve 
kültürel ağırlıklı makaleler, mesleg'in 
sosyal ve ekonomik sorunları ve mes
lektaşlar arasında sosyal ha
yatlardaki aktivitelerin haberlerinden 
oluşmaktaydı. Özellikle 1981 yı
lından sonra derginin içeriği oldukça 
değişmiş bilimsel ağırlıklıi araş

tırma ve derleme makalelerille daha 
fazla yer verilmeye başlahmıştır . 
Böyle bir değişikliğin nedertl leri de
ğerlendirildiğinde kanımca şu hu
suslar önemli yer tutmaktadır. Bun
lardan birincisi Türk Eczacılar Birliği 
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ve Bölge Bezacı odalarının çı

kardıkları dergi ve bültenler mes

leğimizin sosyal, ekonomik ve ü~

levsel sorunları ile ilgili konulara 

oldukça ağırlıklı olarak yer vermi~, 

bu konularda meslekta~larımızın bil

gilendirilmesi sağlanmı~tır. 

Bu bağlamda Türk Eczacılar Bir

liği, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Bursa ve Adana Bezacı odalarının ya

yınları bu ihtiyacı kar~ılayacak dü

zeyde olup dergi veya bültenler 

halen belirli aralıklarla ya

yınlanmaktadır. Diğer bir önemli n e

dende ülkemizde eczacılık alanında 

yapılan bilimsel çalı~maların ya

yınlanabileceği mecmua ve der

gilerin sayısının yeterli sayıda ol

mamasıdır. Fakülte mecmualarının, 

ekonomik zorluklar nedeni ile ya

yınlanmaları zaman zaman ge

cikmekte biriken sayılar belirli bir 

süre sonra ancak toplu halde ba

sılabilmektedir. Bu amaçla TEB'in çı

kardığı Pharmacia Mecmuası'da bek

lenilen sürekliliği gösterememi~tir. 

Yeri gelmi~ken bütün güçlüklere 

rağmen 40 yıla yakın bir süredir 

yayın hayatını sürdüren Bezacılık 

Bülteni (Acta Pharmaceutica Turcica) 

nin özel yerini belirtmekte yarar var

dır. 

Açıklanmaya çalı~ılan nedenlerle 

F ABAD dergiside, yayın içeriğinde 

belirgin bir deği~iklik yaparak 

1981'den bu yana bilimsel ara~tırma 

ve derleme makalelerine ağırlıklı ola

rak yer veren bir biçime dö

nü~mü~tür. 
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Bilindiği gibi F ABAD dergisi bir 

yılda dört defa yayınlanmaktadır. 

Bütün ekonomik güçlüklere rağmen 

yayın hayatını hiç aksalınadan ve ge

. ciktirmed en sürdürmesi derginin en 

önemli özelliklerinden biridir. Dergi 

halen Chemical Abstract, Analytical 

Abstract, Pharmaceutical Abstract ta

rafından indekslenmektedir. İleriye 

dönük hedefi ise Science Citiation 

Index (SCI)in Türkiye'den kabul et

tiği çok az sayıdaki derginin arasına 

girebilmektedir. 

Ülkemizde mesleki bir derginin 

çıkartılması ve yayınının · sür

dürülmesi oldukça zor bir i~tir. Geç

mi~e bakıldığında da mesleğimizle 

ilgili dergilerin sayılarının çok ol

madığını görüyoruz. Ya

yınlananların bir kısmı Cum

huriyetten önceki dönemde çıkmı~ 

dergi ve mecmualardır. Ülkemizde 

ilk çıkartılan mesleki dergiler fran

sızca olarak yayınlanmı~tır. Bunu 

arapça ve türkçe yayınlanan diğerleri 

takip ehni~tir. Bunlarda ilki SociE~te 

de Pharmacie de Constantinopole 

adlı bir derneği yayın organı olan J o

uma} de la Societe de Pharmacie de 

Constantinopole adlı dergidir. 1879-

1881 yılları arasında iki cilt olarak ya

yınlanmı~tır. 

Bu dönemin en dikkat çekici mes

leki yayını ise Revue Medica Phar

maceutique'dir. Bezacı Piere Apery 

tarafından çıkartılmı~, 1888-1914 yıl

ları arasında yayınlanmı~tır. 1900 yı

lına kadar ayda bir, daha sonraki yıl

larda ayda iki olmak üzere 16 yıl 



yayın hayatını sürdürmü~tür. Os
manlı İmparatorluğunun son dö
nemlerinde hp ve eczacılık ve ilaçla 
ilgili bilgileri içeren tam bir meslek 

mecmuasıdır. Meslekle ilgili olarak 
orjinal ve çeviri yazılar, ilaç ve ' ec

zacılık tekniği ile ilgili kısa bilgiler, 
yabancı dergilerde çıkan önemli yazı 
ve makalelerin özetleri, meslek ha- . 

bederi ve meslek ileri gelenleri pak

kında bilgiler, biyograJiler yer al
maktadır. Bu değerli meslek 
dergisinin tam koleksiyonu sadece 
Paris Eczacılık Fakültesinde bu
lunmaktadır. Prof. Dr. Sayın' Turhan 

Baytop'un özverili emekleri ile 1888-
1901 yıllarına ait 14 cilt, 1911-1914 

yıllarına ait 4 cilt, toplam 18 ciltlik bir 
kolieksiyon İstanbul Eczacılık Fa

kültesi Eczacılık Tarihi Müzesine ka

zandırılmı~tır. 

Türkçe yayınlanan ilk meslek der

gisi ise Ecz. Nail Halil Tipi tarafından 
1911-1927 yılları arasında çıkartılan 

Eczacı adlı dergidir. Eczacı adı 1911-

1914 yılları arasında kullanılmı~tır. 

Dergi aylık olarak yayınlanmı~, ismi 
1923 yılında Resimli Eczacı Ga
zetesi (Revue Pharmaceutique 

Mensuelle Edjzadji) olarak de

ği~tirilmi~tir. 16 yıl yayın hayatı ol

ması ve aylık çıkma kaydı bu
lunmasına rağmen düzenli olarak 

yayınlanamamı~tır. 1911 yılında bi
rinci, 1921 yılında ikinci, 1922 yılında 
üçüncü, 1925 yılında dördüncü ve 

1926 yılında be~inci cildi ta

mamlanmı~tır. 

. Türk Eczacılık Alemi: Bezacı 

Fuat Mehmet Mirel tarafından çı

karılan 1927 yılında arap harfleri ile 
1928-1931 arasında ise latin harfleri 

ile basılmı~ aylık bir meslek mec
muasıdır. 5 yılda 5 cilt olarak çık
mı~tır. 

Farmakolog: Eczanesi olmıyan ec

zacı meslekta~ların ho~ olmayan bir 
uygulama ile Türkiye Bezacıları Ce
miyetinden çıkartılmasına tepki _gös

teren bir grup meslekta~ Türk Far
makolog Birliği adlı bir demek 
kurmu~lar ve bu birliğin yayın or
ganı olarak Farmakolog adlı bir 

dergi çıkarmı~lardır. Bu dergi 1931 

yılında yayinlanmağa ba~lamı~tır. 

İlk sahip ve mesul müdürü Na~it 
Baylavdır. Farmakolog 23 yıl süren 
yayın hayatında Türk eczacılık ale
minin dü~üncelerini, sorunlarını ve 

ümitlerini yansıtan önemli bir dergi 

olm u~ tur. Dergi en az üç formadan 

olu~an, aylık yayınlanan ve ec
zacılara ücretsiz dağıtılan bir bi

çimde 1954 yılına kadar ya

yınlanmı~tır. 

Folia Pharmaceutica : Ecz. Malik 
Zafir tarafından 1941 - 1968 yılları 

arasında yayınlanmı~tır. İçeriği bi
limsel makalelerden olu~maktadrr. 

Eczacılık Bülteni (Acta Phar

maceutica Turcica) 1954 yılında Prof. 
Dr. Kasım Cemal Güven tarafından 

yayınıanınağa ba~lanmı~tır. Halen 
yayın hayatına devam etmektedir. 
1984 den bu yana adı Acta Phar

maceutica Turdea olarak de

ği~tirilmi~tir. Yayın türkçe ve ya

bancı dille yapılmakta olup içeriğini 
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orjinal ara~tırma makaleleri olu~

turmaktadır. 

Bu vesile ile halen en uzun ömür

lü eczacılık dergisi ünvanıni ta~ıyan 

bu yayın organının kurucusu ve son 

yıllara kadar derginin çıkmasmda 
emek harcayan hocamız Prof. Dr. 

Sayın Kasım Cemal Güven' e ve halen 

editörlük görevini sürdüren Prof. Dr. 

Sayın Erden Güler'e te~ekkürlerimi 

sunu yorum. 

Türk Eczacılar Birliği Mecmuası: 

Türk Eczacılar Birliği tarafından 

1958-1963 yıllarında İstanbul'da ya

yınlanmı~tır. Daha sonra TEB, Phar

macia adlı bilimsel makalelerin yer 

aldığı bir dergiyi yayma sokmu~tur. 

Halen düzenli olmayan aralıklarla 

yayınlanmaktadır. 

Doğa- Tr. J. of Pharmacy: Prof. 

Dr. Sayın Ekrem Sezik'in edi

törlüğünde, Tübitak bünyesinde çık

mı~ bir dergidir. Farmasötik Bi

limlerin deği~ik dallarında yapılan 

özgün ara~tırma makalelerini içeren 

bu dergi . Ekrem Sezik'in TÜ

BİTAK'daki görevinin bitmesi nedeni 

ile ancak 3 sayı olarak ya

yınlanabilmi~tir. 

Bu yayınların dı~ında TEB'nin çı

kardığı TES-Haberler Bülteni, bölge 

eczacı odalarının yayınladığı dergi 

ve bültenler ve yalnız bilimsel ma

kalelerin yer aldığı fakülte dergileri 
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halen ba~arı ile yayın hayatıarına 

devam etmektedir. 

Ülkemizde yayın'cılık güç ve pa

halı bir uğra~tır. Özellikle finans des- · 

tekleri olmayan ki~i ve kurulu~ların 

i~i dahada zordur. FABAD gibi sa

dece üye aidatından ba~ka desteği ol

mayan kurulu~lar yayın faaliyetlerini 

sürdürmede büyük zorluklarla kar~ı 

kar~ıyadır. FABAD dergisi sağlanan 

reklam gelirleri ile yayınlanabilmi~, 

düzenli bir biçimde yılda 4 sayı çı

kararak 20 yılı geçen bir süredir yayın 

hayatında kalmayı ba~armı~tır. Bu 

nedenle bütün olumsuzluklara rağ

men yayınlarını sürdürerek mes

leğimize bilimsel ve sosyal yönden 

ı~ık tutan tüm yayın organlarında 

emeği geçmi~ tüm meslek bü

yüklerimize, meslekta~larıınıza, ha

lihazır bu görevi ba~arı ve özveri ile 

sürdüren genç arkada~larıınıza, tüm 

meslekta~larım adına te~ekkürlerimi 

sunuyorum. Bu dileklerime tüm ec

zacılık camiasının kalbten katıldığına 

inanıyorum. 
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