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ÖNSÖZ
Sayfa 1

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Farmakoloji Derneği’nin XXX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 110 üyenin
katılımı ile 17 Ocak 2014 Cuma günü yapılmıştı. Bültenin bu sayısında bu genel kurulun
analizini içeren bir yazımı bulacaksınız. Amacım bu genel kurulun üyelerimiz tarafından
doğru okunmasına yardımcı olmaktır.
Bu yıl Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerlerinin 23.’sü, 17-19 Mart 2014 tarihlerinde, 3
Ekim 2013 tarihinde kaybettiğimiz kurucu üyemiz, eski başkanımız Prof. Dr. S. Oğuz
KAYAALP anısına, Palandöken, Erzurum'da yapıldı. Doç. Dr. Elif Çadırcı, bu toplantının
ardından yazısını hazırladı. Bu yazının ardından, F. Nihan Cankara tarafından yazılan, VI.
Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun Ardından yazısını nefes nefese okuyacaksınız ve
hem eğitici hocalarımızın hem de kursiyer meslektaşlarımızın heyecanlarına şahit
olacaksınız.
Bültenimizin bu sayısından sonra tasarım ve anlayış olarak bir değişikliğe gideceğiz.
Amacımız bültenimizi yeniliğe ve profesyonelliğe taşımaktır.
Saygılarımla ve Temmuz - Eylül 2014 sayısında görüşmek dileğimle.
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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TFD XXX. Genel Kurulu Sonuçlarının Analizi
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Farmakoloji Derneği’nin XXX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 110 üyenin
katılımı ile 17 Ocak 2014 Cuma günü saat 17:00’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu genel kurul kanımca oldukça farklı özellikler
içeriyordu ve bu nedenle detayla analiz edilmelidir.
Öncelikle yönetim kurulu üyeliği için iki ayrı liste yarışıyordu. Bu durum son derece doğal
ve demokratiktir. Ben üyelerimize e-posta yoluyla bir liste deklare ettim. Bu listede
aşağıdaki isimler yer alıyordu:
Prof. Dr. Öner Süzer
Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık
Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan
Prof. Dr. Canan Uluoğlu
Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci
Doç. Dr. Yusuf Cem Kaplan
Uzm. Dr. Ali Boray Başcı
İlgili listede, bir önceki yönetim kurulundan dört isim ve buna ek olarak Prof. Dr. Canan
Uluoğlu, Doç. Dr. Yusuf Cem Kaplan ve Uzm. Dr. Ali Boray Başcı yer alıyordu. Prof. Dr.
Ersin Yarış’ı listeye dahil etmememin esas sebebi XXIX. Dönem Yönetim Kurulu üyesi ve
ikinci başkanı olarak TFD’ye katkılarının objektif değerlendirilmesi sonucudur. Kendisine
de bu durumu en son yönetim kurulu toplantısında açıkça ilettim. Deklare ettiğimiz
listeyi de birlikte çalışmak isteyen arkadaşlarımızla tartışarak oluşturduk. XXX. Genel
Kurul için açık deklarasyonumuz dışında hiçbir propaganda faaliyetinde bulunmadık.
Deklarasyonumuzdan en önemli alıntı şu şekildedir:
“Ülkemiz ve mesleğimiz açısından bizi zorlu günler bekliyor. Önümüzdeki dönem yönetim
kurulu, kısa bir arayla 2015 sonbaharda 23. Ulusal Farmakoloji Kongre’sini ve 26-30
Haziran 2016 tarihlerinde de İstanbul’da EPHAR2016'yı düzenleyecektir. Tüm bu işlerin
üstesinden başarıyla gelebilmek için, dinamik bir TFD Yönetim Kurulu’nun mükemmel bir
uyumla çalışması en büyük şart. Bu nedenlerle yönetim kurulu aday listemizi akılcı ve
detaylı bir analiz sonucunda işlevleri gözeterek oluşturduk.”
16 Ocak 2014 saat 19:22’de, yani planlanan genel kuruldan sadece 21 saat 38 dakika
önce Prof. Dr. Ersin Yarış’tan adaylık deklarasyonlarını iletmem için rica eden bir e-posta
aldım. Bu şekilde bir liste ile aday olduğunu öğrendim, benim için şaşırtıcı olmasa da
Prof. Dr. Ersin Yarış’ın aday olmayacağına dair açık beyanına rağmen olayların bu şekilde
gelişmesi oldukça ilginçti. Bu duyuruyu fark eder etmez hiç gecikmeden tüm üyelere
ilettim. Deklarasyon ve üye aday listesi şu şekilde yer alıyordu:
“Saygıdeğer meslektaşlarım,
Derneğimizin, 17 Ocak 2014 Cuma günü saat 17.00’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacak olan XXX. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda;
Duyguları ve gelenekleri güçlendirmek amacıyla birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımla
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğumuzu sizinle paylaşmak
isterim.
Aidat borcu olan üyelerimizin oy kullanmalarının engellenmesinin, “derneğimizin
gelenekleri arasında bulunmadığını” özellikle vurgulamak istiyorum. Öte yandan, bu
konu hukuksal olarak tartışılmış ve yargı tarafından “anayasadan kaynaklanan seçme ve
seçilme hakkının bu nedenle engellenemeyeceği” karar altına alınmıştır.
Aidat borcu nedeniyle ya da başka herhangi bir nedenle oy kullanamayan her
meslektaşımızla “bir eksik kalacağız”. Katılımınızın son derece değerli olduğunu içtenlikle
vurgulamak istiyorum.
Adaylığımızı sevgi ve saygıyla dikkatinize sunuyorum.
Prof. Dr. Ersin Yarış
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Yönetim Kurulu Adaylarımız:
Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. Mehmet Cansev (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Kevser Erol (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Bahar Tunçtan (Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Doç. Dr. Orhan Uludağ (Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Prof. Dr. Levent Üstünes (Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Prof. Dr. Ersin Yarış (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Not: Her meslektaşımız eşit değerde olduğu için listemiz soyadına göre, alfabetik sırayla
düzenlenmiştir.”
Burada kanımca epeyce temel sorun var. Birincisi bu adaylık deklarasyonunun son anda
yapılması hiç de şık değil. Çok farklı kentlerden delegelerle oluşan rekor katılımlı bir
genel kurulun bir gece önce gerçekleştirilen bir deklarasyonla açıklanması kolay değil. Bu
durumda açık bir propaganda sürecinin yaşanmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Baskın
basanındır uygulamasının gerçekleştirilmek istendiğini düşünüyorum.
İkinci olarak kendisinin TFD yönetim kurulu Üyesi ve İkinci Başkanı olduğu dönemde
hem XXVIII. TFD Yönetim Kurulu, hem de TFD XXIX. Genel Kurul’da ilgili tüzük
değişikliği oybirliğiyle gerçekleştirilmişti ve kendisi bu konuda hiçbir karşı sav ortaya
koymamıştı. Bu deklarasyonda amaçlanan “genel kurul katılımını arttırmak” “bir eksik
kalmamak” olsaydı, sanıyorum böyle bir deklarasyon sadece bir gece önce yapılmazdı.
Genel kurul sonrasında da deklarasyonda belirtilen “anayasadan kaynaklanan seçme ve
seçilme hakkının bu nedenle engellenemeyeceği” vurgusu herhangi bir şekilde kendisi
tarafından TFD Yönetim Kurulu gündemine getirilmedi, yani tüzüğümüzde bu değişikliğin
yapılması önerilmedi.
Tüzüğümüzde açık bir madde olmasına rağmen TFD Yönetim Kurulu üyesi
arkadaşlarımızla bu durumu değerlendirip, kararı genel kurul divanına bıraktık ve TFD
üyesi kimsenin genel kurula katılımına engel olmadık.
Sonuçta TFD genel kurulu rekor sayıda katılımla gerçekleşti ve 110 oy kullanıldı. Bu
oylardan yaklaşık 50’si (yaklaşık %45) bir listeye blok olarak kullanılmıştı. Seçimin
sonucunu asıl olarak belirleyen bir üyemizin terimiyle “kombin oy kullanan” %55 idi.
Yaptığım bir modelleme kendi aldığım oy oranının “tüm oy kullananlar” veya “listelerden
seçerek oy kullananlar” baz alındığında kabaca 2/3 oranıyla hemen hemen aynı
olduğunu gösteriyor. Üstelik blok oylar hiç dikkate alınmasa bile aynı asil yönetim kurulu
listesi oluşuyor. Sonuçta TFD Yönetim Kuruluna benim öncülük ettiğim listeden 4, diğer
listeden 3 kişi seçildi. Bu durum öngördüğüm “Tüm bu işlerin üstesinden başarıyla
gelebilmek için, dinamik bir TFD Yönetim Kurulu’nun mükemmel bir uyumla çalışması en
büyük şart.” koşulunun sınanması için vesile olacaktır.
20 Ocak 2014 tarihinde de Türk Farmakoloji Derneği üyelerine gönderdiğim bir kişisel epostada da belirttiğim üzere Ankara’nın TFD Yönetim Kurulu’ndaki ağırlığı gittikçe
azaldığına dikkatinizi çekmek isterim. Bunu son üç seçimdeki sayılarla ifade edersem:
XXVIII. Dönemde Ankara’dan 4 TFD Yönetim Kurulu Üyesi vardı (Prof. Dr. Bülent
Gümüşel, Prof. Dr. Alper İskit, Prof. Dr. Eyüp S. Akarsu, Doç. Dr. Remzi Erdem);
XXIX. Dönemde bu sayı 2’ye düştü (Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci, Uzm. Dr. Burçak
Deniz
Dedeoğlu
/27.07.2012’den
sonra
Prof.
Dr.
H.
Zafer
Güney);
XXX. Dönemde ise bu sayı 1 (Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci) oldu.
XXX. Dönem “Ankara” adaylarından Prof. Dr. Canan Uluoğlu ve Doç. Dr. Orhan Uludağ
seçilemedi. Aslında yedek listede olan adaylardan şimdi zorunlu hizmet atamasını
bekleyen Uzm. Dr. Ali Boray Başcı da Ankara’da çalışanlar arasında sayılabilir.
Yani gidişat: 4, 2, 1… Sonra??? Ankara’nın ağırlığının bu kadar azalması pek hoş değil.
Derneğimizin kurulduğu yer olan ve yasal dernek merkezimize ev sahipliği yapan
Ankara, bu merkezi ve belirleyici konumunu sürdürmek istiyorsa mutlaka bu durum
düzelmelidir.
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Bu şekilde genel kurulun gerçek özgür iradesiyle TFD yönetim kurulunun belirlenmesinin
tabii ki yararları da var. Öncelikle geniş bir katılım birlikte olduğu zaman yönetim
kurulunda temsil de daha önemli oluyor. Çok sayıda delegenin sadece oy kullanmak
amacıyla geldiğini fark etmemek de mümkün değil. Belki de ilk kez genel kurulun
gündem faaliyetleri sürerken onunla hiç ilgilenmeyen, sürekli giren çıkan ve dışarıda
yüksek sesle konuşan bir “blok kitle” bizi yansıtıyor olmamalı. Bizim net olarak genel
kurul öncesinde fark edemediğimiz büyük bir propaganda faaliyetine rağmen delegelerin
sadece yaklaşık %20’si blok olarak diğer listeye oy verdi. Bana rakip olan bir
organizasyondan önemli bir miktarda oy almış olmak da çok önemli. Daha önceki
dönemlerde TFD yönetim kurulu başkanları ilerleyen seçimlerde oylamalarda daha aşağı
sıralara düşmüşler. Bunun benim için gerçekleşmemiş olması çok büyük bir gurur ve
henüz yıpranmadığımı gösteriyor.
Aşağıda son 12 TFD Genel Kurul (yani 24 yıl) seçim sonuçlarını topluca bulacaksınız. Bu
dönemler kategorize edilirse:
1. 1992-1997 (XIX, XX ve XXI. Genel Kurullar): Ortak nokta Prof. Dr. Mehmet Melli’nin
Genel Sekreterliği
2. 1998-2003 (XXII, XXIII ve XXIV. Genel Kurullar): Ortak nokta Prof. Dr. Meral
Tuncer’in Yönetim Kurulu Başkanlığı
3. 2004-2009 (XXV, XXVI ve XXVII. Genel Kurullar): Ortak nokta Prof. Dr. Mehmet
Melli’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı
4. 2010-2015 (XXVIII, XXIX ve XXX. Genel Kurullar): Ortak nokta Prof. Dr. Öner
Süzer’in Yönetim Kurulu Başkanlığı
Tablolarda kolay anlaşılabilmesi için seçim sonuçları oylar büyükten küçüğe sıralanmıştır,
yönetim kurulu başkanları kırmızı, genel sekreterler ise açık deniz mavisi renkle
belirtilmiştir. Bu şekilde yönetim kurulu başkanları ve genel sekreterlerin zaman içindeki
oy değişiklikleri izlenebilir.
Sonuç olarak son 24 yılın istatistikleri her 6 yılda bir yönetim kurulu listelerinde ve
başkanlarında büyük bir değişim olduğunu gösteriyor. 12 yıl önce de daha büyük
değişim olmuş ve bir kişi (Prof. Dr. Bahar Tunçtan) dışında tüm yönetim kurulu üyeleri
değişmiş. Ocak 2016’da da bunun çok benzerinin yaşanacağını tahmin etmek çok zor
değil. Daha önceki seçimlere girip o dönemde seçilemeyenlerin daha sonra yeniden aday
olup seçildiklerine çok kez şahit olduk. Bunun dışında da bazı dönemlerde aday olup her
aday olduğunda seçilenler de var. Bazı yedek üyeliklerin listeyi doldurmak amacıyla
teknik nedenlerle yapıldığı söylenebilir, ancak bu durum bile ilgili üyenin belli bir katılımcı
tarafından akılda tutulduğunu gösterir. Yönetim kurulu başkanlığım dönemlerinde hep
hiç adı daha önce genel kurul oylama listelerinde geçmemiş üyelerimize de yer verdim
ve her dönemimde bu şekilde seçilenler oldu. Kuşkusuz bu dönemde de yeniden olacak.
Bana düşen bir grubu yetiştirip bundan sonraki dönemlerin kendi güdümümde olmasını
sağlamak değil. Daha sonra kim seçilirse seçilsin benden talep edilen her türlü konuda
TFD’ye destek olmayı sürdüreceğim.
Saygılarımla.
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Prof. Dr. Öner Süzer’in Yönetim Kurulu Başkanlığı Dönemi
XXX. Genel Kurul (17 Ocak 2014, Yönetim Kurulu 2014-2015)
Kullanılan oy: 110
Asil Üyeler
Öner Süzer

(Başkan)

71 (%64.5)

Kevser Erol

(İkinci Başkan)

68 (%61.8)

Ersin Yarış

(Üye)

64 (%58.2)

Bahar Tunçtan

(Üye)

62 (%56.4)

Yusuf Cem Kaplan

(Üye)

60 (%54.5)

K. Esra Nurullahoğlu Atalık

(Sayman)

59 (%53.6)

N. Tuğba Durlu Kandilci

(Genel Sekreter)

56 (%50.9)

Yedek Üyeler: Canan Uluoğlu 51, B. Sönmez Uydeş Doğan 49, Orhan Uludağ 49,
Mehmet Cansev 43, Şükrü Aynacıoğlu 39, Levent Üstünes 38, Ali Boray Başcı 37.
XXIX. Genel Kurul (23 Aralık 2011, Yönetim Kurulu 2012-2013)
Kullanılan oy: 60
Asil Üyeler
Öner Süzer

(Başkan)

47 (%78.3)

N. Tuğba Durlu Kandilci

(Genel Sekreter)

39 (%65.0)

Ersin Yarış

(İkinci Başkan)

36 (%60.0)

Burçak Deniz Dedeoğlu

(Sayman)

36 (%60.0)

B. Sönmez Uydeş Doğan

(Üye)

35 (%58.3)

Yeşim Tunçok

(Üye)

34 (%56.7)

K. Esra Nurullahoğlu Atalık

(Üye)*

29 (%48.3)

Yedek Üyeler: H. Zafer Güney** 28, Aydın Erenmemişoğlu 28, M. Sertaç Yılmaz 21,
Sinan Çavul 14, İlkay Alp Yıldırım 6, Mine Kadıoğlu Duman 5, Merve Denizaltı 1.
*27 Temmuz 2012 sonrası sayman. ** 27 Temmuz 2012 sonrası YK üyesi.
XXVIII. Genel Kurul (18 Aralık 2009, Yönetim Kurulu 2010-2011)
Kullanılan oy: 77
Asil Üyeler
Öner Süzer

(Başkan)

64 (%83.1)

Ersin Yarış

(İkinci Başkan)

53 (%68.8)

Eyüp Sabri Akarsu

(Üye)

52 (%67.5)

Bülent Gümüşel

(Genel Sekreter)

49 (%63.6)

Yeşim Tunçok

(Üye)

49 (%63.6)

Remzi Erdem

(Üye)

48 (%62.3)

Alper İskit

(Sayman)

44 (%57.1)

Yedek Üyeler: Kevser Erol 34, M. Zafer Gören 31, Zeliha Kerry 18, Nedim Durmuş 11,
Nil Hocaoğlu 10, Mine Kadıoğlu 7, Kubilay Oransay 7.
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Prof. Dr. Mehmet Melli’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı Dönemi
XXVII. Genel Kurul (14 Aralık 2007, Yönetim Kurulu 2008-2009)
Kullanılan oy: 53
Asil Üyeler
Bülent Gümüşel

(Genel Sekreter)

46 (%86.8)

Hakan Orer

(Sayman)

43 (%81.1)

Öner Süzer

(İkinci Başkan)

42 (%79.2)

Mehmet Melli

(Başkan)

38 (%71.7)

Zafer Güney

(Üye)

33 (%62.3)

Ersin Yarış

(Üye)

30 (%56.6)

Mine Sibel Gürün

(Üye)

22 (%41.5)

Yedek Üyeler: Arzu Onay Beşikçi 20, B. Alper İskit 19, Nuran Öğülener 16, Orhan
Uludağ 16, Kansu Büyükafşar 12, Emine Demirel Yılmaz 8, Zehra Yılmaz Kurçer 5.
XXVI. Genel Kurul (16 Aralık 2005, Yönetim Kurulu 2006-2007)
Kullanılan oy:89
Asil Üyeler
Hakan Orer

(Sayman)

79 (%88.8)

Öner Süzer

(İkinci Başkan)

76 (%85.1)

Mehmet Melli

(Başkan)

74 (%83.1)

Ersin Yarış

(Üye)

62 (%69.7)

Bülent Gümüşel

(Genel Sekreter)

57 (%64.0)

Faruk Erden

(Üye)

52 (%58.4)

Zafer Güney

(Üye)

49 (%55.1)

Yedek Üyeler: Ayşe Gelal 43, Mehtap Çınar 38, Nilüfer Turan 27, Tuğba Kandilci 14,
Mustafa Iraz 13, Burak Cem Soner 6, Kubilay Oransay 6.
XXV. Genel Kurul (26 Aralık 2003, Yönetim Kurulu 2004-2005)
Kullanılan oy: 83
Asil Üyeler
Mehmet Melli

(Başkan)

65 (%78.3)

Hakan Orer

(Sayman)

61 (%73.5)

Bahar Tunçtan

(Üye)

52 (%62.7)

Mustafa Birincioğlu

(Üye)

48 (%57.8)

Öner Süzer

(Üye)

46 (%55.4)

Tanju Özçelikay

(Genel Sekreter)

44 (%53.0)

Sedef Gidener

(İkinci Başkan)

41 (%49.4)

Yedek Üyeler: Arda Bökesoy 41, Şule Oktay 39, Nilüfer Turan 32, Faruk Erden 24,
Alper İskit 20, Banu Tel 14, Sevgi Öksüz 9.
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Prof. Dr. Meral Tuncer’in Yönetim Kurulu Başkanlığı Dönemi
XXIV. Genel Kurul (24 Aralık 2001, Yönetim Kurulu 2002-2003)
Kullanılan oy: 93
Asil Üyeler
İnci Şahin Erdemli

(Genel Sekreter)

69 (%74.2)

Meral Tuncer

(Başkan)

65 (%69.9)

Melih Babaoğlu

(Üye)

63 (%67.7)

Hülya Güven

(İkinci Başkan)

55 (%59.1)

Can Pekiner

(Sayman)

51 (%54.8)

Bahar Tunçtan

(Üye)

51 (%54.8)

Şule Oktay

(Üye)

46 (%49.5)

Yedek Üyeler: Kevser Erol 40, Serdar Alpan 35, Çimen Karasu 27, Filiz Onat 24, Alper
İskit 24, Yusuf Sarıoğlu 18, Kansu Büyükafşar 15.
XXIII. Genel Kurul (17 Aralık 1999, Yönetim Kurulu 2000-2001)
Kullanılan oy: 57
Asil Üyeler
İnci Şahin Erdemli

(Genel Sekreter)

43 (%75.4)

Meral Tuncer

(Başkan)

42 (%73.7)

Aydın Erenmemişoğlu

(İkinci Başkan)

42 (%73.7)

İclal Çakıcı

(Üye)

39 (%68.4)

Tuncay Demiryürek

(Üye)

38 (%66.7)

Oğuz Güç

(Sayman)

34 (%59.6)

Kevser Erol

(Üye)

30 (%52.6)

Yedek Üyeler: Hakan Orer 26, Şule Oktay 22, Nuran Öğülener 16, Sibel Göksel 9,
Hakan Gürdal 8, Tanju Özçelikay 6, H. Ongun Onaran 5.
XXII. Genel Kurul (26 Aralık 1997, Yönetim Kurulu 1998-1999)
Kullanılan oy: 61
Asil Üyeler
Meral Tuncer

(Başkan)

56 (%91.8)

İnci Şahin Erdemli

(Genel Sekreter)

53 (%86.9)

Oğuz Güç

(Sayman)

37 (%60.7)

Ongun Onaran

(Üye)

35 (%57.4)

Şule Oktay

(İkinci Başkan)

32 (%52.5)

Tanju Özçelikay

(Üye)

29 (%47.5)

İclal Çakıcı

(Üye)

28 (%45.9)

Yedek Üyeler: Hakan Gürdal 24, Yusuf Sarıoğlu 24, Kevser Erol 23, Eyüp Sabri Akarsu
23, Rümeysa Demirdamar 18, Aydın Erenmemişoğlu 14, Zeliha Yazıcı 14.
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Prof. Dr. Mehmet Melli’nin Genel Sekreterlik Dönemi
XXI. Genel Kurul (15 Aralık 1995, Yönetim Kurulu, 1996-1997)
Kullanılan oy: 95
Asil Üyeler
Burhan Kıran

(Başkan)

80 (%84.2)

Mehmet Melli

(Genel Sekreter)

78 (%82.1)

Arda Bökesoy

(İkinci Başkan)

69 (%72.6)

İlker Kanzık

(Üye)

68 (%71.6)

Rüştü Onur

(Üye)

66 (%69.5)

İnci Şahin Erdemli

(Sayman)

51 (%53.7)

Nuray Yıldızoğlu Arı

(Üye)

45 (%47.4)

Yedek Üyeler: Oğuz Güç 34, R. Kazım Türker 33, Alaeddin Akcasu 32, Eyüp S. Akarsu
31, Mustafa İlhan 23, Türkiz Verimer 20, Tanju Özçelikay 16.
XX. Genel Kurul (24 Aralık 1993, Yönetim Kurulu, 1994-1995)
Kullanılan oy: 50
Asil Üyeler
Mehmet Melli

(Genel Sekreter)

47 (%94.0)

R. Kazım Türker

(Başkan)

41 (%82.0)

Arda Bökesoy

(İkinci Başkan)

38 (%76.0)

Rüştü Onur

(Üye)

36 (%72.0)

Mustafa İlhan

(Üye)

28 (%56.0)

Nurettin Abacıoğlu

(Üye)

25 (%50.0)

Emine Demirel

(Sayman)

25 (%50.0)

Yedek Üyeler: İnci Şahin 24, Oğuz Güç 24, İclal Çakıcı 20, Oğuz Kayaalp 15, Tuncay
Demiryürek 9, Can Pekiner 9, Süreyya Barun 5.
XIX. Genel Kurul (25 Aralık 1991, Yönetim Kurulu, 1992-1993)
Kullanılan oy: 37
Asil Üyeler
S. Oğuz Kayaalp

(İkinci Başkan)

30 (%81.1)

Mehmet Melli

(Genel Sekreter)

28 (%75.7)

R. Kazım Türker

(Başkan)

26 (%70.3)

Melih Altan

(Sayman)

26 (%70.3)

Mustafa İlhan

(Üye)

25 (%67.6)

Arda Bökesoy

(Üye)

22 (%59.5)

Sevim Ercan

(Üye)

21 (%56.8)

Yedek Üyeler: Nuray Yıldızoğlu 12, Burhan Kıran 11, İclal Çakıcı 11, Turgay Dalkara 8,
Ercüment Ölmez 6, Aslı Özer 5, Süreyya Barun 4.
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Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri 23. S. Oğuz Kayaalp Toplantısı’nın
Ardından…
Doç. Dr. Elif ÇADIRCI
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin AKÇASU Farmakoloji Eğitiminde
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programlarının yirmi üçüncüsü 17-19 Mart
2014 tarihlerinde, 3 Ekim 2013 tarihinde kaybettiğimiz kurucu üyemiz, eski başkanımız
Prof. Dr. S. Oğuz KAYAALP anısına, Palandöken, Erzurum'da bulunan Renaissance Polat
Erzurum Hotel'de yapıldı. Misafirlerimizin en erkencileri olan Ankara grubu
havaalanından alınarak otele yerleştirildi. Hemen ardından gelen İstanbul ekibi de otele
yerleştirildikten sonra küçük bir şehir gezisi için her şey hazırdı. Otobüslerle yapılan kısa
Erzurum turunun ardından açılış konuşmaları ve bilimsel programın başlaması için otele
dönüldü. Açılış konuşmalarının ilki Dernek başkanımız Prof. Dr. Öner SÜZER Hocamız
tarafından yapıldı. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri
Selçuk ATAMANALP’ın konuşması ile misafirlerimize “Hoş geldiniz” denildi. Ancak günün
en önemli anları toplantının da adına düzenlendiği Büyük Hocamız Prof. Dr. S. Oğuz
KAYAALP adına yapılan konuşmalardı. İlk konuşmayı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalında senelerce Oğuz Hocamızla birlikte çalışma şansına erişmiş
olan Prof. Dr. Atilla BOZKURT Hocamız yaptı. Konuşmasına Ankara’da kütüphane rafları
arasında başlayan farmakoloji macerasını anlatarak başlayan Hocamız daha sonra
salonda bulunan ve Türkiye’nin hemen her yerine dağılmış olan Oğuz Hoca’nın
öğrencilerine, yani aslında bugünün Hocalarına söz verdi. Hepimiz Oğuz hoca ile ilgili
anılarda hem gülümsedik hem duygulandık. Bu anıların hemen hemen tamamında Oğuz
Hocamızla birlikte başrol oynayan Eşi Türkan KAYAALP ve kardeşi Ayhan KAYAALP de
toplantıya katılımları ile bize şeref verdiler.
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Hemen sonrasında başlayan bilimsel sunumların ilkini Anadolu Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ümide DEMİR ÖZKAY gerçekleştirdi. “Kronik agomelatin
uygulamasının sıçanların bilişsel performansları ve hippokampal morfolojileri üzerine
etkileri” başlıklı konuşması oldukça ilgi çekici olan Ümide Hanım, kendisinden sonra
bilimsel konuşma olmaması nedeni ile geniş bir tartışma platformunda çalışmayı
değerlendirme şansına sahip oldu. Ardından resmi sponsorumuz olan İlaç Endüstrisi
İşverenler Sendikası adına konuşmayı Genel Sekreter Yardımcısı Ecz. Halil Tunç KÖKSAL
gerçekleştirdi.
Toplantının ilk gününde yapılan akşam yemeği “cağ kebap” yokluğu nedeniyle eleştirilere
maruz kalsa da, isteyen herkes için ertesi gün şehir turu ve cağ yeme şansının olduğu
söylenince akşam yemeği de tatlıya bağlandı. Gece misafirlerimizin odalarına
yerleşmeleri ve bizlerin ertesi günün hazırlıkları için evlerimize dönmemizle son buldu.
Salı sabahı kahvaltıdan sonra ilk konuşma Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi
Dr. Semih KUNAK’a aitti. “Platin bazlı kemoterapi alan akciğer kanserli hastalarda
glutatyon-S-transferaz enzim genotipleri ile etil alkol alımı ve sigara kullanımının tedavi
yanıtına etkisi” başlıklı konuşma birçok anabilim dalının birlikte çalışmış olması ve
verilerin çeşitliliği nedeni ile oldukça ilgi çekiciydi ve genişçe bir süre tartışıldı. Aynı
günün ikinci konuşmacısı Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Dr.
Beyzagül POLAT “Kemik defekti tedavisinde yeni bir yaklaşım: bor nitrürün ve
hidroksiapatitli kompozitlerinin kemik rejenerasyonuna etkisi” başlıklı çalışmasını sundu.
Çalışma içeriği biz farmakologların ne kadar geniş bir yelpazede çalışabileceğini gözler
önüne serdi. Bunun yanı sıra bor madeninin işçilerde üreme sağlığı bozukluklarına neden
olduğu hakkındaki iddiaların da çalışmalarla çürütülmüş olması ülkemiz açısından
sevindirici idi. Konuşmanın en eğlenceli kısmı ise bor madeninin kaç değerlikli olduğunu
hatırlamak ve hangi elementlerle nasıl bileşikler oluşturabileceğini tartışmak için
yaptığımız beyin fırtınası kısmı idi.
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Bu konuşmanın ardından öğle yemeği öncesi otel merdivenlerinde fotoğraf çektirme
seansımız başladı. Bu çekimler için “dimağlarımıza kazınan geleneksel fotoğrafçımız Dr.
Asuman SÜZER’e” ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Konuşmacı hocalarımızın da fotoğraf
çekiminden sonra öğle yemeğine ve günün sosyal aktivitelerine geçildi. İsteyen
misafirlerimiz otelde kalarak -kar oldukça azalmış olsa da- kayak keyfi yaparken diğer
misafirlerimiz iki grup halinde şehir veya tabyalar gezisine yolcu edildi. Biz şehir gezisi
ekibi olarak tabyalarda Zekai HALICI Hocanın tarihi bilgilerini dinlemeyi kaçırdık. Ancak
duyduğumuz kadarıyla Gül Hocanın düşmesi hariç oldukça zevkli geçen tabyalar gezisi
tarihi açıdan da Erzurum’un misafirlerimize tanıtılması için güzel bir fırsat olmuş. Şehir
gezisi ekibi olarak Atlama kulelerinde başladığımız şehre tepeden bakma seansımız
Üniversite, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Taşhan şeklinde devam etti.
Taşhan’da misafirlerimiz Erzurum’a özel Oltu taşı takılardan alırken sonrasında yediğimiz
cağ kebap ilk akşam yemeğindeki açığımızı da kapattı sanırım.
Otele dönüş sonrası hemen bilimsel programa devam ettik. Akşam programının ilk
konuşmacısı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Dr. Burak Cem SONER bize
“Parkinson modelinde kafeik asit fenetil esterinin koruyucu etkisi” başlıklı çalışmasını
anlattı. Hemen ardından Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim
Araştırma Hastanesi’nden Dr. Berna TERZİOĞLU’nun “Hemoraji oluşturulmuş sıçanlarda
agmatinin sağkalıma etkisi” isimli çalışmasını dinleme şansı bulduk. Kuşaklararası
etkileşme seminerlerinde her zaman dile getirildiği gibi bu toplantıda da dile getirilen
konulardan biri bilimsel dilde Türkçe ifadelerin daha dikkatli ve sık kullanılması gerekliliği
idi ve bu gerekliliği belirtirken yine birçok yabancı terimin Türkçe karşılıklarını belirlemiş
olan Prof. Dr. S. Oğuz KAYAALP Hocamızı yâd ettik.
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Günün kapanış konuşmasından önce yine bu toplantının geleneklerinden biri olarak
meslekte 40. Yılını dolduran öğretim üyelerine plaket takdimi yapıldı. Prof. Dr. Hakan
ZENGİL, Prof. Dr. Yusuf SARIOĞLU, Prof. Dr. Meral KEYER UYSAL, Prof. Dr. Ece GENÇ ve
Prof. Dr. Necdet DOĞAN Hocalarımızdan aramızda bulunan Yeditepe Üniversitesinden
Prof. Dr. Ece GENÇ Hocamız meslekte 40. Yılını erken doldurabilmek için farmakolojiye
ilkokulda başlamış gibi genç ve dinç idi. Aynı anda aramızda bulunan en genç
farmakologlarımız da sahneye çağrıldı ve arkadaşlar farmakoloji topluluğuna tanıtıldı.
Toplantının en heyecanlı anlarından biri Rüştü Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik
Ödülünün açıklanması idi. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Öner SÜZER, TFD Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Prof. Dr. Kevser EROL, TFD Denetim
Kurulu üyesi Prof. Dr. Tanju ÖZÇELİKAY, TFD çalışma gruplarının yürütme kurullarını
temsilen Prof. Dr. Canan ULUOĞLU ve Prof. Dr. Atila KARAALP ile Türkiye’de ilaç sanayi
sektörünü temsil eden Ümit BAŞARA (AİFD) ve Uzm. Ecz. Canan KUTSAL’dan (İEİS)
oluşan seçici kurul 2013 ödülünün, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji
AD öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Edibe KARASU MİNARECİ ve Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür GÜNDÜZ’e verilmesini
kararlaştırmıştı. Ödüllerini almak üzere sahneye çağrılan her iki hocamızın da heyecanı
ve sevinci seslerinden anlaşılıyordu. Özellikle yeni doğum yapmış olan Edibe Hanım’ın
ödülü alması “Çocuk da yaparım kariyer de” esprisinin yapılmasına neden oldu.
Toplantının sonunda kısa bir kapanış konuşması yapan Öner Hocam Erzurum’un
ilklerinden bahsetti. En çok katılımlı toplantılardan biri olması, bilimsel atmosferin ve
tartışmaların güzelliği ve sonunda misafirlerimizin memnuniyeti bu noktada biz Erzurum
ekibini de gururlandırdı. Artık hem biz hem misafirlerimiz için gala yemeği ve dinlenme
zamanıydı.
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Toplantının son günü misafirlerimizin havaalanı transferi ve uçağı geç saatte olan
misafirlerimiz için şehir gezisi planları aksamadan yürüdü. İlk önce Ankara ekibini sonrasında
İstanbul ekibini uğurladık. Son misafirlerimiz olan İzmir ekibini de sağ salim uçağa bindirdikten
sonra geriye tatlı bir yorgunluk ve 3 günlük güzel hatıralarımız kaldı. Erzurum farmakoloji ekibi
olarak bu güzel bilimsel ve sosyal aileyi şehrimizde ağırlamış olmaktan gurur ve mutluluk
duyduk. Katılan herkese ve özellikle Onur Konuklarımız Türkan KAYAALP ve Ayhan KAYAALP’e
tekrar teşekkür ediyor ve tekrar hoş geldiniz diyoruz…
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VI. Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun Ardından
F. Nihan Cankara
Süleyman Demirel Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD
Heyecanla beklediğim ilan 26 Mart günü mail adresime gönderilmişti. Bu sene 6.’sı
düzenlenecek olan “Prof. Dr. M. Oğuz GÜÇ Yaz Okulu” başvuruları başlayacaktı ve
doktora eğitimimi bitirmeme az bir süre kala bu yaz okuluna katılmayı çok istiyordum.
Tüm evraklarımı hazırladım ve son başvuru tarihinden bir gün önce başvurumu
tamamladım artık beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. 30 Nisan’da ise okula
kabul edildiğim ilan edilince şanslı 7 kişiden biri olduğumu öğrendim. Benim gibi aynı
sevinç ve heyecanı paylaşan arkadaşlarım; Ecz. Ezgi Akdeniz (Bülent Ecevit Üniv. Tıp F.
Farmakoloji AD), Dr. Hasan Güzel (Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp F. Farmakoloji AD), Dr.
Mehmet Kara (Erciyes Üniv. Tıp F. Farmakoloji AD), Öğr. Gör. Sema Ketenci (Marmara
Üniv. Tıp F. Farmakoloji AD), Uzm. Dr. Ş. Sırma Yıldırım (Kırıkkale Üniv. Tıp F.
Farmakoloji AD) ve Hacettepe Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AD’den Ecz. Yeşim Kaya da
okula kabul edilen bu senenin şanslı isimleriydi. Aslında şans kavramı durumu tam
karşılamıyor çünkü TFD yönetim kurulunda yer alan hocalarımız kimlerin katılacağını
belirlerken başvuru ve kabul şartlarına tam olarak uygun hareket ettiklerinin ve taviz
vermediklerinin altını çizdiler. 7 kişilik ekibimiz, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden
gelen, bazıları uzmanlık sürecinde olup bazıları bu süreci tamamlamış ve çoğunluğu
doktora tez aşamasına gelmiş meslektaşlarımdan oluşmaktaydı. Bu heterojen ekibin
paylaşacağı farklı tecrübelerinin olacağını ve bunların yanında güzel dostluklar
edineceğimi düşünerek 23 Haziranın gelmesini sabırsızlıkla bekledim.
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22 Haziran Pazar günü Ankara’ya ulaştım. Herhangi bir aksaklık olmaması için bir gün
önce Ankara’da olmak istedim ama yine de aksaklıklar peşimi bırakmadı. Ankara çok iyi
bildiğim bir şehir olmadığı için navigasyonumun azizliğine uğradım ve sabah sabah
kendimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nde buldum. Saat 08:20
olmuştu ve ben ilk derse geç kalmıştım. Ben trafikte derse yetişmeye çalışırken diğer
arkadaşlarımı Suzan Usanmaz hocam karşılamış ve ev sahipliği yapmış. Nihayet doğru
adrese ulaştığımda, Mehmet Melli hocam “ufak bir uyarı”dan sonra beni derse kabul
etmişti. Toplantı salonuna girdiğimde ise masanın üzerinde simitler, börekler ve çaylar
vardı. Ders esnasında Bayram bey’in sürekli çay takviyesini de söylemeden
geçemeyeceğim. Mehmet hocamın “Dünya’da ve Türkiye’de farmakolojinin dünü,
bugünü ve yarını” içerikli dersinde farmakolojinin tarihsel temeline indik. Türkiye’de bu
bilim dalını kuran ve gelişimine yardımcı olan değerli hocalarımız hakkında bilgi sahibi
olduk. Ders bittikten sonra Suzan hocam’ın güler yüzü ile laboratuvara giriş yaptık. Önce
farmakolojide temel laboratuvar uygulamaları hakkında biraz teorik ders yaptık,
ardından laboratuvarı en ince ayrıntısına kadar gezdik ve cihazlar hakkında bilgiler aldık.
Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan öğle yemeği vakti gelmişti. Ankara’yı panoramik
olarak izleyebileceğiniz bir terası olan öğretim üyesi yemek hanesinde misafir edildik.
Güzel yemeklerin ardından öğleden sonraki dersimiz için Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde Güray Soydan hocam bizleri karşıladı. Araştırma Etiği hakkında hazırladığı
sunumu bizlere anlattı ve sorularımızı yanıtladı. Dersin bitiminde bizi deney hayvanları
yetiştirme ve bakım ünitesine kadar götürerek Banu hocamıza teslim etti. Ünitenin
bölümlerini tek tek dolaştık, bir yandan da üretim, barınma ve hayvan türleri hakkında
bilgiler edindik. Tüm birimi gezdikten sonra Banu hocam bize tutuş teknikleri ve
enjeksiyon uygulamaları hakkında pratik yaptırdı. İlk günümüz güzel ve yorucu geçmişti
ama daha 5 gün aynı tempoda devam edecektik hepimizin iyice dinlenmesi gerekiyordu.
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24 Haziran Salı günü programımızda Gazi Ü. Eczacılık F.’de olmamız gerektiği yazıyordu.
Burada da ev sahipliği yapan hocalarımız bizi çok güzel karşıladı, dünkü gibi kahvaltı ve
çay ikramımız hiç eksik olmadı. İlk ders Alper İSKİT hocam tarafından verildi, rahmetli
Oğuz Güç hocamızın hazırladığı bilim ve yalancı bilim konulu sunumu bizlere aktardı.
Böylece ismini bu yaz okuluna veren değerli hocamızı Alper hocamızın dilinden tanımış
ve anmış olduk. Ufak bir molanın ardından Nurettin Abacıoğlu hocamızın dersi başladı.
Hepimizin eksik olduğu ve çok hâkim olmadığımız bir alan olan istatistikten
bahsedecektik ki biz daha evreni çözemeden ders süresi doldu. İstatistik oldukça geniş
bir alan olduğu için saatlerinizi hatta günlerinizi ayırsanız yetmez. Yine de temel
kavramlar hakkında bilgi sahibi olmuştuk. Bugünkü teorik derslerimizi tamamladıktan
sonra sıra pratik eğitime gelmişti. Fatma Akar hocam ve asistanları in vitro izole organ
banyosu teknikleri ile ilgili bir eğitim için hazırlanmışlardı. Sıçan aortunun
diseksiyonundan banyoya asılmasına kadar tüm aşamaları gördük. Bu işlemler yapılırken
Fatma Hocamla izole organ banyosu ve kendisinin yaptığı çalışmalar hakkında konuşma
fırsatı bulduk. Artık gerçekten acıkmıştık ve öğle yemeğini iple çekiyorduk. Bize eğitimde
yardımcı olan asistan arkadaşlarımızla birlikte “Çakıl Kafe’de” güzel bir öğlen yemeği
yedik ve dinlendik. Günün kalan yarısı Mustafa Ark hocamızın laboratuvarında geçecekti.
Hocamız bize odasında filtre kahve ve cezerye ikram ederken bir yandan da bizi tanımak
istedi ve bizimle sohbet etti. Mustafa hocamın çalıştığı alan ve kullandığı teknikler ilgimizi
çekmişti bu yüzden hocamızı soru yağmuruna tutmuştuk. Kendisi bize hiç yorulmadan
usanmadan zevkle cevap veriyor, aklımızdaki soru işaretlerini bir bir gideriyordu. İlaçla
indüklenen hücre ölüm mekanizmalarının tayini hakkında epeyce fikrimiz olmuş ve bu
tayinlerin nasıl yapıldığını görme imkanı bulmuştuk. İkinci günü de tamamladıktan sonra
mevcut yorgunluğumuzu Hamamönü’nde kumda kahve içerek atarız diye düşündük.
Tüm ekip toplanamadık çünkü herkesin ayrı planı vardı ama en azından Yeşim, Hasan,
Mehmet ve ben yorgunluk kahvelerimizi içebildik.
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25 Haziran Çarşamba günü yine Ankara Ü. Tıp F.’de olacaktık. Teorik dersimiz Ongun
Onaran hocamla bilimsel yazım teknikleri üzerineydi. Bu konu en az deneysel çalışmayı
gerçekleştirmek kadar önemliydi bence çünkü bir yığın kaliteli veriniz olsun onları doğru
bir şekilde yazıya dökemedikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Bu yüzden makale
yazımındaki teknikleri bilmek her akademisyen için şart. Elbette makale yazarken ya da
bir konuyu araştırırken bazı kaynaklara erişmek gerekecek işte bunu nasıl yapacağımızı
da Hakan Ergün hocamdan öğrendik. Hem basılı hem de elektronik ortamlardan bilgiye
hangi kaynaklardan ulaşabileceğimizi anlattı. Saat ne çabuk 10:30 olmuştu? Kemal
Sayar hocamın laboratuvardan inip bizi almak için bölüme geldiğini gördük. Oldukça
neşeli bir tavırla bizi eğitim alacağımız laboratuvara götürdü. Önce hücre kültürü ile ilgili
bilgiler aldık ardından jel filtrasyon kromatografisi uygulaması yaparak iki farklı
maddenin birbirinden nasıl ayrılacağını ve fraksiyonların nasıl toplanacağını öğrendik.
Kromatografi uygulamamız bittikten sonra Kemal hocamızla öğle yemeği yedik ve çay
içtik. Laboratuvara döndüğümüzde ligand bağlanması için Schild regresyonu öğrenmek
üzere yuvarlak masa toplantımız başlamıştı. Denklemlerin arasında kalmıştık ama eğri
fiksasyonu nasıl yapılıyor öğrenmiştik. Dersimizi tamamladıktan sonra sosyal
programımızı Yeşim belirledi. Diğer arkadaşlarımız çok şey kaçırdılar çünkü biz Kale’den
Ankara’yı izlemek için ayrıldık. İşte orda bambaşka bir Ankara vardı, daracık sokakları ve
tarihi evleriyle şehrin içinde görülmeye değer küçük bir turistik mekandı adeta.
26 Haziran Perşembe günü Ankara Ü. Eczacılık Fakültesine geldiğimizde Tanju hocamız
bizi Fakültenin girişinde karşıladı. “Hoş geldiniz arkadaşlar size simit, peynir ve çay
hazırladık. Haydi, gelin bölüme gidelim” dedi ve bizimle orda tek tek tanışarak sohbet
etti. Tanju hoca herhalde en fazla fotoğraf çekildiğimiz hocamızdı çünkü gün boyu
kendisinin medyatik isimlere benzerliği konuşuldu. Hasan, Neco’ya benziyorsunuz dedi
ben Michael Douglas’a:) Bugünkü programda teorik ders olarak Zafer Güney hocamın
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bilimsel sunum teknikleri dersi vardı. Hocamız A’dan Z’ye hem de ölçüleriyle bir poster
nasıl hazırlanmalı tek tek anlattı. Asıl mesele sözlü sunumdu ve bize küçük püf noktaları
vererek sunumu rahat geçirebilmemiz için önerilerde bulundu. Bunları açık açık
paylaşmak isterdim ama kendisinden dinlemenizi tercih ederim:) Ama en önemli
noktanın bol bol pratik yapmak olduğunu söyleyebilirim. Tüm sorularımıza cevap
aldıktan sonra Tanju hocam’la laboratuvara girdik çünkü uzun bir Langendorff
uygulaması bizi bekliyordu. Tüm uygulamayı bizzat hocamız yaptı ve asistanları da
bizlere eşlik etti. Kalbin nasıl çıkarıldığı, nasıl asıldığı ve perfüzyon sistemi hakkında
ayrıntılı bilgi verdi. Hem sabit basınçlı hem de sabit akımlı sistemi, aralarındaki farklarla
birlikte görmüş olduk. Preparat üzerine belli konsantrasyonlarda ilaç uyguladık ve
etkilerini gözlemledik. Kendi çalışmalarından örnekler sunması konuyu iyice pekiştirdi.
Öğle yemeğimizi de birlikte yedikten sonra oradan ayrıldık çabuk hareket etmemiz
gerekiyordu çünkü yolumuz uzundu. Öğleden sonra Burak Kandilci hocamızla Hacettepe
Ü. Eczacılık Fak.’de akciğer perfüzyon sistemini görecektik. Tanju hocamın vermiş
olduğu bilgiler öğleden sonra çok işimize yaradı ve sisteme daha adapte bir şekilde
deneyi gerçekleştirdik. Burak hocamız bize çay-kahve yerine ciğer suyu ikram etmek
istedi ama henüz faydalı olup olmadığı literatürlerle desteklenmediği için hiçbirimiz
denemeye cesaret edemedik. Burak hoca, bu sistemi bilen ve çalışan nadir isimlerden
biri. Gerçekten oldukça hassas manipülasyon ve sabır gerektiriyor. Dokuyu çıkarmak,
asmak ve ödem oluşmadan deneyi gerçekleştirmek oldukça tecrübe isteyen bir
uygulama. Bu sistemle ilgili epey bilgilendik çünkü bölümde doktorası devam eden
Gökçen’in çalışması kapsamında deneyi gözlemledik. Rutin deney protokolü bizler
ordayken devam ettiği için bir demodan ziyade gerçek bir çalışma kapsamında
gözlemlerimizi gerçekleştirdik.
27 Haziran Cuma günü artık kursun sonuna geldiğimizi yavaş yavaş hissetmeye
başlamıştık. Bizler ilk günkü hevesle yeni güne başladık çünkü bugün de farklı yöntemler
görecek ve bilgimizi giderek artıracaktık. Ankara Ü. Tıp Fak.’de ilk dersimizi oldukça
neşeli ve esprili bir hocamız olan Eyüp Akarsu’dan alacaktık. Aslında her şeyin doğru bir
şekilde başlamasına ve doğru sonlanmasına neden olan bir kavram üzerinde konuştuk:
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“Etik”. Doğruyu yanlışı öğrendik diyebilirim. Ersin Yarış hocamdan ise “biz kimiz,
nerelerde çalışırız, kamuda ve özel sektörde ne iş yaparız” konularında bilgi aldık.
Öğleden sonraki pratik eğitimimizin bir kısmı yine Eyüp hocamla ve Mehmet Melli
hocamla geçti. Eyüp Hocam bize bir ön test uyguladı ve neyi ne kadar bildiğimizi ölçerek
ağırlıklı olarak bilmediğimiz konuları irdeledi. Enjeksiyon hacimleri ve doz hesaplamaları
bir farmakolog için bilinmesi gereken önemli kavramlar olduğu için bu konudaki
eksiklerimizi kapatmış olduk. Laboratuvarda ise stereotaksik cerrahi yöntemler, epilepsi
modelleri ve EEG kaydı alma konusunda uygulamalar yaptık ve davranış deneyleriyle
ilgili tüm merak ettiklerimizi kendisine sormaya çalıştık. Epilepsi modeli oluşturmak için
pentilentetrazolün doz hesaplamasını yaptık ve maddenin tartımından hayvanda
oluşturduğu etkiye kadar tüm ayrıntıları in vivo olarak gözlemledik. Eyüp hocamın sağ
kolu Soner Bey’in de laboratuvar desteğini söylemeden geçmek olmazdı. Soner Bey’in
sıçanı tutmak için laboratuvara getirdiği eldivenin sarı-yeşil renklerden oluştuğunu gören
Eyüp hoca’nın “bu ne Soner Kamerun milli takımından mı aldın bu eldiveni?” cümlesi bizi
kahkahaya boğdu. Neşe içinde geçen uygulamanın ardından Mehmet Hocamla
karragenanla oluşturulan inflamasyon modellerini tartıştık ve hava kesesi yöntemiyle
oluşturulmuş bir inflamasyon modelinde eksuda nasıl toplanır öğrenmiş olduk. Evet, gün
yoğun geçmiş olabilirdi ama akşama gala yemeği bizi bekliyordu. Bize eğitim veren
hocalarımızın büyük bir kısmı ve dernek yönetim kurulunda yer alan hocalarımızla
birlikte Ankara Evi’nde buluşmak üzere fakülteden ayrıldık. Yemek öncesi tüm ekip
olarak ilk kez bir aktivite yapacaktık ve artık bizim için bir klasik haline gelen Türk
kahvesi içmek için Hamamönü’ne gelmiştik. Meğer aramızda Hasan’ın tabiriyle bir
“falmakolog” varmış. Kahvelerimizi içip fallarımıza da baktıktan sonra yemek için
hocalarımızı bekletmek istemedik. Ankara Evi’ne geldiğimizde hocalarımız bizleri
karşıladı, Öner Hoca bizlere tek tek sertifikalarımızı dağıttı ve bol bol fotoğraf çekildik.
Oldukça keyifli, eğlenceli ve kahkaha dolu bir yemek oldu. Ortam o kadar güzeldi ki
kalktığımızda saat epey ilerlemişti. Ertesi gün program devam etmiyor olsa sanırım
oturmaya devam ederdik. Tekrar görüşemeyeceğimiz hocalarımızla vedalaştık ve
hepsine emekleri için ayrı ayrı teşekkür ettik.
28 Haziran Cumartesi programın son günü olması sebebiyle biraz buruk başladı benim
için. Remzi Hoca’nın tahsis ettiği araçla Başkent Ü. Hastanesi önünden servise binerek
üniversiteye ulaştık. En verimli geçen ve en keyif aldığımız günlerden biriydi. Günün ilk
sunumunda Lilly ilaç firmasında çalışan Sedat Rahmi ALTUĞ ile özel sektörde
farmakologların çalışma alanları hakkında sohbet etme şansı bulduk. Sohbetimiz
esnasında Başkent Ü. eski rektörü Prof. Dr. Mehmet HABERAL hoca bizleri ziyaret etti ve
bizlerle tanışarak yaz okulu hakkında bilgiler aldı. Öner Hocanın veri analizi hakkındaki
ikinci teorik dersimizi tamamladıktan sonra yaz okulu ile ilgili geri bildirimlerimizi Öner
hoca, Alper hoca ve Remzi hocaya sunduk. Pratik eğitimde ise Remzi hocamız ve Alper
hocamız
bizlere,
deney
hayvanlarının
anestezisini,
monitörizasyonunu,
kateterizasyonunu ve in vivo kan basıncı ölçümünü gösterdiler. Remzi Hocamızla
yaptığımız deneyde hayvana verdiğimiz karbakolün bir anda kan basıncını düşürdüğünü
ve ardından verdiğimiz atropin ile kan basıncının istenilen düzeye tam ulaşamadığını
gördük. Bizden bu olayı yorumlamamızı ve bu yazıda yorumumuzun yer almasını
istediğini söylemişti. Bu kısım Remzi Hocamıza özel olarak yazılmıştır ve yorumumuz
şöyledir: Karbakol direkt etkili kolinerjik bir agonisttir. Vazodilatasyona bağlı kan
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basıncında oluşturduğu düşüş, damar endotelindeki M3-reseptörler aracılığıyla damar
endotelinden nitrik oksit salınımına bağlıdır. Asetilkolinesteraz enzimine neredeyse
duyarsız olduğu için ani ve hızlı kan basıncı düşüşüne yol açmıştır. Atropin ise
kardiyovasküler sistemde presinaptik M2-reseptörleri bloke ederek etkisini gösterdiği için
karbakol tarafından düşürülen kan basıncını istenilen düzeye çıkaramamıştır.
In vivo kan basıncı ölçümü uygulamasından sonra Remzi Hoca bize “Porof. Zihni Sinir
proceleri” içeren davranış laboratuvarını gezdirdi. Düzeneklerin bazılarını kendisi
tasarlamış ve hayata geçirmiş. Bu özellikleri nedeniyle oldukça ilgimizi çekti. Çok az
maliyet ve hayal gücüyle neler yapılabileceğini görmüş olduk. Başkent Üniversitesi’nde
son günümüzü tamamladık ve sıra vedalaşmaya gelmişti. Bütün gün boyunca bilgisinin
son damlasına kadar vermeye çalışan Remzi hocamıza teşekkür ederek üniversiteden
ayrıldık. Yaz okuluna katılan diğer arkadaşlarla herhangi bir vedalaşma seremonisi
olmadı çünkü biliyorduk ki bu daha bir başlangıçtı…
Bu okula daha önce başvuran ve kabul edilmeyen ya da hiç başvurmamış
meslektaşlarıma sesleniyorum lütfen başvurun ve başvurmaya devam edin çünkü ben
burada çok şey öğrendim ve döndüğümde “iyi ki gitmişim” dedim. Eğitimi veren
hocalarımız bize elindeki tüm imkânları kullanarak, usanmadan ve zevkle bilgilerini
aktardılar. Bunların yanı sıra çok güzel dostluklar edindim hatta whatsapp’ta bir
grubumuz bile oldu hala oradan haberleşmeye ve bilimsel olarak takıldığımız noktalar
hakkında görüşmeye devam ediyoruz.
Yaz okulu oldukça emek verilmiş, yoğun ve yorucu bir program ama inanın hepsine
değiyor. 1 hafta boyunca tanıştığım tüm hocalarımın hepsi şu cümleyle uğurladılar bizi:
“Ne zaman isterseniz yardımcı oluruz arayın, mail atın, yanımıza gelin”. Bize kucak açan,
emeği geçen ve özveri gösteren herkese kendi adıma ve tüm arkadaşlarım adına
teşekkürlerimi sunuyorum.
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İnsanoğlunun en temel arzusu ölümsüzlüktür. Dinler ve diğer inanç sistemleri
insanoğluna, kaçınılmaz olan bedeni ölümden sonra sonsuz bir ruhsal yaşam sunar.
Ölümsüz olmayı hayal etmese bile her insan sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmeyi ister.
Sağlık alanında yapılan bilimsel çalışmaların temel amacı da insanların daha sağlıklı ve
uzun yaşamasını sağlayabilmektir.
Bireyin sağlık durumu ve yaşam süresi, hem çevresel (beslenme, egzersiz, tütün
kullanımı gibi yaşam tarzı tercihleri) hem de genetik faktörlerden etkilenir. Uzun ömürlü
bireylerin, insanlarda yaşam ömrünü belirleyen çok sayıda genetik belirleyiciyi taşıdıkları
düşünülmektedir. 100 yıl ve üzerinde yaşayan insanlar, 90’lı yaşlarına kadar herhangi bir
sağlık sorunu yaşamadıklarından “sağlıklı yaşlanma” nın iyi bir modelini oluştururlar.
Sebastiani ve arkadaşlarının sağlıklı yaşlanmanın genetik temellerini belirlemek amacıyla
gerçekleştirdikleri genom çaplı ilişkilendirme çalışmasının (genome-wide association
study, GWAS) sonuçları, 2010 yılında Science dergisinde yayınlanmıştır (Sebastiani,
2010). Bu çalışmada, 100 yaş ve üzerindeki (centenarians) 1055 kişi ve 1267 kontrol
bireyin genetik yapısı incelenmiştir. Çalışma sonucunda bir kişinin uzun ömürlü olup
olmayacağını %77 doğrulukta tanımlayabilecek ve 150 adet tek nükleotit polimorfizmi
(single nucleotide polymorphism, SNP) içeren bir genetik model geliştirilmiştir. İnsan
genomunda 3164,7 milyon nükleotid (A, T, G ve C) bulunur. Bu nükleotidlerin % 99,9’u
bütün insanlarda aynıdır. SNP, DNA dizisindeki tek bir nükleotidin değişimidir ve insanlar
arasındaki farklılıkların nedenidir. Bugüne kadar insan genomunda SNP taşıyan yaklaşık
1,4 milyon bölge tanımlanmıştır.
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2011 yılındaki etki faktörü 31 olan ve bilim dünyasının en güvenilir dergilerinden Science
dergisinde yayınlanan bu çalışma, 2011 yılında aynı dergide yayınlanan bir yazı ile geri
çekilmiştir (Sebastiani, 2011). Makalenin geri çekilme gerekçesi, kullanılan mikrodizin
çipindeki (Illumina 610-Quad Array) teknik hatalara ve kalite kontrol protokolünün
yetersizliğine bağlı olarak yanlış pozitif SNP’lerin bulunmasıdır. Çalışmanın bulguları,
bağımsız bir laboratuvarda daha sıkı kalite kontrol ölçümleri yapılarak yeniden analiz
edilmiş ve şüpheli SNP’ler çıkartılmıştır. Bu düzeltmelerden sonra bulgular, 2012 yılında
PlosOne dergisinde (2011 etki faktörü 4.092) yayınlanmıştır (Sebastiani, 2012). Sonuç
olarak, ortalama ölüm yaşı 104 olan 801 kişi ve 914 sağlıklı kontrol bireyin genetik
yapısı karşılaştırılmış ve önceki bulgulara benzer şekilde insanlarda uzun ömrün belirteci
olarak kullanılabilecek 281 SNP içeren bir genetik model tanımlanmıştır.
Bilimsel bilginin temel özelliklerinden birisi yanlışlanabilir oluşudur. Ayrıca, bir çalışmada
elde edilen bulguların doğruluğu, kullanılan ölçme tekniğinin başarısı ile orantılıdır.
Teknolojinin hızla ilerlemesi ile özellikle genetik alanındaki bilimsel bilgi birikimi de
artmaktadır. Mikrodizin teknolojisinin klinikte kullanımına ilişkin ilk örnek, meme kanseri
hastalarında metastaz riskinin değerlendirilmesinde kullanılan ve Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi’nin (FDA) kontrol aşamasını geçen MammaPrint çipidir (Agendia). Bu çip ile
meme kanserindeki moleküler yolaklarda işlev gören 70 genin ekspresyon düzeyi
belirlenerek hastalığın tekrarlama riski “düşük” veya “yüksek” olarak sınıflandırılır.
Düşük riskli hastalarda tek başına hormon tedavisi, yüksek riskli hastalarda ise
kemoterapiyi de içeren daha agresif tedavi uygulanmaktadır. MammaPrint ve benzeri
genetik testler özellikle kanserde kemoterapötik seçimini ve kullanım süresini
belirlemede artan öneme sahip olmakla birlikte oldukça pahalıdır. Yakın gelecekte, daha
düşük ücret karşılığında, her bireyin tüm gen dizilimi belirlenebilecek ve bu bilgi bireyin
hastalık riskinin ve tedaviye vereceği yanıtın belirlenmesinde kullanılacaktır. Bu nedenle,
genetik alanındaki gelişmeler farmakologları doğrudan ilgilendirmekte ve yeni nesil gen
dizileme teknolojilerini kullanabilen, bu teknolojilerle elde edilen bulguları doğru şekilde
yorumlayabilen araştırmacıların yetiştirilmesi gerekmektedir.
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Indian Pharmaceutical Industry “mini review”
Rahul Chauhan, Anurita Majumdar, Sedat Altug

Introduction: Some facts about India
India is the seventh largest country by geographical area, the second-most populous
country with over 1.2 billion people. The Indian economy is the world's tenth-largest by
nominal GDP and third-largest by purchasing power parity (PPP). Following marketbased economic reforms in 1991, India became one of the fastest-growing major
economies; it is considered a newly industrialized country. India is a federal
constitutional republic governed under a parliamentary system consisting of 28 states
and 7 union territories. It is one of the five BRICS nations. India is a pluralistic,
multilingual, and multiethnic society. It is also home to a diversity of wildlife in a variety
of protected habitats.
History of medicine goes to ancient times in India. Country is very rich in medicinal
plants all across the country. Many ―folk‖ medicines and practices are prevalent even
today. The father of Indian medicine; Charaka Samhita together with Susruta Samhita
(around 300 BC) were one of the principal contributors to Ayurveda and development of
medical botany and development of many herbal drugs.
Halting the spread of infectious diseases like TBC, AIDS, diarrhea is priority. Indian
vision is to eradicate the infectious, maternal, perinatal and nutritional diseases by
2020.
The Pharmaceutical industry in India is the world's third-largest in terms of volume and
stands 14th in terms of value. According to Department of Pharmaceuticals, Ministry of
Chemicals and Fertilizers, the total turnover of India's pharmaceuticals industry between
2008 and September 2009 was US$21.04 billion. The domestic market was worth
US$12.26 billion. Sale of all types of medicines in the country is expected to reach
around US$19.22 billion by 2012. Exports of pharmaceuticals products from India
increased from US$6.23 billion in 2006-07 to US$8.7 billion in 2008-09 a combined
annual growth rate of 21.25%.
Indian Pharmaceutical Market Overview
In India, the pharmaceutical sector is one of the fastest growing science-based
industries. The Indian industry produces nearly 8.5 percent (by volume) of the world's
drugs and is among the top 15 drug manufacturing countries and fifth largest
manufacturer of bulk drugs. The local market is the 3rd largest in volumes in the world
with sales of approx. $4.3 billion, excluding exports. The industry is highly fragmented
both in terms of number of manufacturers as well as variety of products. The industry
has a wide range of over 1,00,000 drugs and is self-sufficient in almost all of the 300
essential drugs, through indigenous process technology. Though nearly 20,053 firms are
registered for the production of drugs and pharmaceuticals in India, the number of
operational units is estimated at around 8000. Of these, close to 1000 units produce
bulk drugs, out of which 250 units are in the large sector. These 250 units constitute the
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core of the industry and are responsible for more than half of the total drug production
and exports. The formulations segment has approximately 6,900 small-scale units.
The organized sector can be classified into Indian and multinational companies on the
basis of ownership and management control. Domestic companies in India control 75%
of the market and multi-national corporations (MNC‘s) control the remaining 25%. Near
80 percent of domestic drug manufactures generate sales of less than $20million. The
top 10 companies in the industry control over 30 percent of the market. More than 25
percent of finished medicines produced in the country, valued at $3 billion, are exported.
US, Russia, Hong Kong, and Germany account for majority of the exports.
Indian pharma market is highly fragmented market with approx. 20,000 manufacturers
and out of which only 260 are in the organized sector. Entry barriers are too low which
has resulted in fragmentation, even the market leader has only 6% of market share. It
is one of the fastest growing segments of the Indian economy with CAGR of 14 percent
during 2002-2006. India accounts for 16% of the world population while the total size of
industry is just 1% of the global pharma industry, opportunity is tremendous. Only 30 %
of one billion population have access to modern medicine. Area of concern is that 80%
of the health care payments borne by Individuals. Health expenditure as %of GDP is
about 1% which is lowest in the world. India spends 3.9% of total government
expenditure on health care.
There are 74 U.S. FDA-approved manufacturing facilities in India, more than in any
other country outside the U.S, and in 2005, almost 20% of all Abbreviated New Drug
Applications (ANDA) to the FDA were filed by Indian companies*

A Brief History of Indian Pharmaceutical Industry (1900–1999)
The Indian Pharmaceuticals sector has come a long way, being almost non-existing
during 1970, to a prominent provider of health care products, meeting almost 95% of
country‘s pharmaceutical needs. The domestic pharmaceutical output has increased
from Rs.4 Billion in 1970-71 to Rs.290 billion in 2003 at a compound growth rate
(CAGR) of 13.7% per annum. In the financial year of 2003 the domestic pharma market
was valued at approximately $ 6 billion. Around 260 constitutes organized sector, while
others existing in the small-scale sector.
The Indian pharmaceutical industry traces its roots to the 1903 formation of Bengal
Chemical and Pharmaceutical Works in Calcutta by Professor P.C. Roy. During the first
half of the twentieth century, however, and despite modest efforts on the part of the
colonial government to spur local production, India remained largely dependent on the
UK, France, and Germany for medicines.
The new and independent government in 1947—which emphasized industrialization to
achieve self-reliance—invested heavily in pharmaceuticals (among other industries) and
curbed imports. Yet, in contrast to its policies toward other sectors, the government did
not discourage foreign firms from competing in India in the pharmaceutical segment. In
other sectors, self-reliance was pursued at high cost, but pharmaceutical policies
emphasized national health. Because there was no local substitute for MNCs‘ technology,
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the government did not discourage their presence in the country. In fact, until 1970, the
Indian pharmaceutical industry consisted almost entirely of MNCs, most of which
maintained minimal physical operations in India.

The government took its first concrete steps toward self-reliance in pharmaceuticals with
the establishment of Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL) in 1954 and Indian Drugs and
Pharmaceuticals Ltd. (IDPL) in 1961.

IDPL (in spite of its grossly inefficient character) became instrumental in the
development of the industry by serving as the vehicle for a comprehensive Sovietsponsored program in which Russians supplied machinery, personnel, and technical
know-how to produce antibiotics. The IDPL development program helped self-reliance in
several ways. First, it showed that it was possible to produce drugs in India at
competitive costs. Second, it developed human and physical capital, some of which
moved in due course to other companies. Third, it spurred the existence of a network of
support institutes, pharmacy colleges, and up and down stream businesses.

The IDPL program alone was insufficient to jumpstart local industry. Local companies
needed a way to compete with more experienced and better endowed foreign firms;
only then would the industry have the critical mass to sustain itself. By 1997, MNCs had
come to account for 30 percent of bulks and 20 percent of locally produced formulations.
Most MNCs did the bare minimum needed to stay in the Indian market (such as
producing simple formulations from imported bulks), while awaiting the arrival of
stronger patent protection. Without strong patent protection, the Indian pharmaceutical
industry matured during the 1980s. In particular, local companies grew less reliant upon
reverse-engineering for revenues. By increasingly focusing on attributes such as novel
delivery systems, Indian firms were on their way to creating revenues based on their
own added value. Companies also started to produce products better tailored for their
markets than typical MNC products. For example, Lupin Labs introduced its AKT-4 kits,
which combined four antituberculosis (anti-TB) drugs that were generally administered
together into a single package. The AKT-4 kits were well received by TB patients, who
no longer had to worry about the lack of availability of any one drug. (Selective
discontinuation of anti-TB drugs can lead to resistance and even relapse in TB patients.)

As of 2005, India has agreed to enforce product patents on drugs. However, the
proposed (and already enacted) changes to which India agreed by signing the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) on April 15,
1994, have been sufficient to motivate much change within the industry. Some
companies will continue in their old ways for as long as possible, but others are in the
midst of transitions that will enable them to remain profitable in a changed industrial
environment.
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Industry preparation/strategies Post 2005
The following are the strategic options (and promoted) as the way ahead for Indian
firms, both by the government of India and also by agencies within India that are
actively involved in industry analysis and growth. The main strategies are:
1)

Focusing on R&D

2)

Focusing on opportunities in the generics market

3)

Focusing and identifying newer avenues/growth drivers like outsourcing venues for
contract research and manufacturing (CRAM)

4)

Expending the domestic market

5)

Focus on developing Health Insurance

1) Focusing on R&D
The Key to success in this industry is research & development. R&D is the starting of the
industry value chain and is also the most important value creator. Research and
development has become absolutely necessary because post 2005 only those companies
will survive which will be having their own patented drugs. Companies that involve in
R&D do so in specific areas. They chose specific therapeutic areas to target based on
their strengths in the market, and the commercial potential. The Indian industry has
attained cost advantages in process research used for generic drugs & value added
generics production, which accounts for 60-80 percent of total sales. This cost
advantage is in the fact that, most infrastructure facilities are much cheaper in India
than in developed countries. Also Indian scientists can be attracted at much cheaper
rates than their US counterparts.
2) Focusing on opportunities in the generics market
Indian pharmaceutical companies are on a global beat. Currently, exports contribute
more than half the total revenues for most of the Indian pharmaceutical majors. Exports
have increased in recent years as Indian pharmaceutical companies have made deep
inroads into the regulated generic markets of the US and Europe, in addition to
unregulated markets. With large market sizes and a high level of genericisation, the US,
UK and Germany are the largest target markets for Indian companies. Because these
markets are large potential markets, with a high share of generics. Indian firms have a
competitive advantage when it comes to pricing because of the low cost manufacturing
when compared to the competitors.
3) Focusing and identifying newer avenues/growth drivers like outsourcing
venues for contract research and manufacturing (CRAM)
Contract research and manufacturing services (CRAMS) is the recent buzzword in the
Indian Pharmaceutical Industry & represents a scalable opportunity in the wake of
Patent regime. Contract manufacturing comprises manufacturing intermediates and
active pharmaceutical ingredients (APIs) for NCEs (New chemical entities) and the
Generic segment (drugs sold without patent protection). Many Indian companies are
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attempting to enter this new growth driver and competition is extremely high in this fast
growing segment of the industry, which is expected to grow at a rate of 10-12% in
future. With rising international competition Global Pharma companies are seeking to
reduce their production and research costs. Indian companies with their strong
chemistry skills and low costs offer these kinds of advantages. The major factor which
has lead to the Global pharma companies to outsource are:
1) The high R&D costs globally and many drugs going off-patent forcing MNCs to
increase their product pipelines and reduce the overall Time-to-Market
2) An ageing population in the US straining the healthcare budgets almost everywhere.
Most European & US companies are thus looking for cheaper generics and lower cost
drugs 3) With new drug development becoming difficult, pharma companies can‘t
sustain large R&D spend unless new blockbusters are developed cheaper.
Pharmaceutical outsourcing ranges from a one-time supply to a partnering agreement
4) Focus on developing Health Insurance
India currently spends 4.5 to 5.0 percent of its GDP on health care, but public spending
accounts for just 0.9 percent, putting the nation among the 20 lowest-spending
countries worldwide. Total health expenditures were $29.3 billion in 2004, with around
83 percent accounted for by private providers. The balance of spending is also
iniquitous; while the poorest 20 percent of the population has double the mortality
rates, malnutrition and fertility of the richest quintile, the latter group receives about
three rupees for every one rupee spent on the former. Two-thirds of what the
government spends on health care goes to secondary and tertiary care rather than basic
services. Ninety-four percent of all private health spending is out of pocket, mostly at
the time of the incident, and more than 40 percent of hospitalized people borrow money
or sell assets in order to cover their expenses. The remaining 6 percent of spending is
provided by insurance -3.7 percent social, 1.6 percent employer-sponsored and 0.7
percent private insurance. Just 15 percent of the population has some form of
insurance; an estimated 800,000,000 people in India have none. The health insurance
market was opened up to the private sector in 2000 and, since then, growth has been
fast, with nearly 10.3 million policies sold in 2003-04 compared to 7.5 million in 200102. A 40 percent compound annual growth rate (CAGR) is forecast for the health
insurance sector over the coming years, making it a significant driver of the domestic
health care market, which analysts at McKinsey believe would be worth $40 billion by
2012. In 2003, medicines accounted for just 15 percent of India's total health care
spend and patented drugs currently represent fewer than 5 percent of the national
market. The prices of essential drugs in India are among the world's lowest, with market
growth coming mainly from volume in urban markets.
5) Expending the domestic market
Rising incomes, changing lifestyles and increasing affluence heralds the onset of
lifestyle diseases, such as diabetes and hypercholesterolemia, and psychiatric
disorders. For example, studies show that 60% of the world‘s heart disease
patients will be Indian by 2010 (World Health Report; Indian Health Journal,
2001). By 2020, cardiovascular diseases are expected to be the largest cause of
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mortality in India. The possibility of early diagnosis and rising awareness is also
contributing to this trend, as preventive measures overtake reactive treatments.
Diabetes, cardiovascular and central nervous system treatments are the fastestgrowing segments in the market.
Strengths
Opportunities1. Strong presence in Interna1. Contract research and manufactional generic market.
turing (CRAMS).
2. Large pool of highly trained
2. Development of low risk NDAs.
manpower.
3. Market share of Generic drugs is
3. 2nd largest number of U.S.
gradually increasing globally
FDA approved facilities
4. Strategic partnerships for drug
4. TRIPS compliance.
development with MNC's will en5. Drug cost a fraction of the cost
hance financial muscle.
in the West.
5. Domestic market of most lucra6. Growing biotechnology industive drugs, include drugs for
try.
chronic and lifestyle diseases is
7. Largest number of Drug Manugrowing at a rate of 18%.
facturing Facilities.
6. An ageing population in the US
8. Strong marketing and distribustraining the healthcare budgets
tion network.
almost everywhere.
9. C o s t
a d v a n t a g e s
7. Opening up of Health Insurance
Sector which will drive the
(development, manufacturing,
growth of domestic market.
R&D, clinical trials, and labor).

WeaknessThreats1. Low level of investment in R&D
1. New patent regime is a major
and lack of experience in drug
threat to Medium and small size
discovery.
players as industry consolidation
2. Low barriers of entry- Makes it
will take place.
a Highly fragmented industry.
2. Losing domestic market to MNCs
3. Government price controls.
because they will bring the new
4. High tariffs and taxes.
innovations to India which is
5. Substandard drugs and counbetter than the available options
terfeiting.
and will drive the market
6. Most Indian companies are
3. Other low cost countries like
small by world standards.
China and Israel will be the
7. Weak domestic market.
tough competitors in the field of
8. Low levels of per capita medical
CRAMs and clinical research.
expenditure.
4. Globally Pharmaceutical market
9. High logistics costs.
is a very High Risk- High Return,
which is the biggest inhibition
for the domestic players to invest in R&D as in this competitive market already the profit is
shrinking.

Table 1: SWOT analysis of Indian Pharma Market
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Conclusion
The achievements of the Indian pharmaceutical industry are spectacular in recent times
and are praise worthy, which has evolved as model industry of the country in
performance. But, in the 21st century, the pharmaceutical value chain would depend on
the ability of pharmaceutical companies to make the technological shift necessary to
maintain and increase their competitive positions. Also for the MNCs, India provides not
just the possibility – but the unique & tangible opportunity to make the desired
‗technological shift‘ – in process, and in location while in parallel investing in developing
capability for innovation. Entry into the generics markets of advanced countries helped
Indian firms to overcome two extreme disadvantages: dislocation from frontiers of
pharmaceutical research and innovation; and, distance from advanced markets. This
approach enabled the Indian pharmaceutical industry to emerge as a net foreign
exchange earner and chief exporter of cheap generic drugs to the USA, UK, CIS
countries, Latin America, and Africa.
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