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De¤erli Meslektafllar›m,

Yaz›ma, maalesef, üzücü bir geliflmeyi sizlerle paylaflarak bafllamak istiyorum. De¤erli
hocam›z, Erciyes Üniversitesi T›p fakültesi Farmakoloji Anabilim dal› ö¤retim üyesi, Say›n
Prof. Dr. Yalç›n Tekol Mart ay› içinde o¤lunu kaybetmifltir. Tüm farmakoloji camias› ve
yönetim kurulu ad›na sevgili o¤luna Tanr›dan rahmet, kendisine sab›r ve dayanma gücü
dilerim.

Sizlerin kat›l›m›yla “Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme
Seminerlerleri” nin 13.sünü 25-27 fiubat 2004 tarihleri aras›nda Kartalkaya/Bolu’da yapt›k.
Bildi¤iniz üzere bu toplant›lar 1993 y›l›ndan itibaren düzenli olarak yap›lmaktad›r. ‹yi tarif
edilmifl bir amac› ve dikkatle uyulmaya çal›fl›lan bir format› bulunmaktad›r. Bir derne¤in
kurumsallaflmas›nda amac›na uygun olarak ve tarif edilmifl formatta düzenli yap›lan
toplant›lar›n büyük önemi vard›r. Sözkonusu seminerler, bahsedilen gereklilikleri yerine
getirmekte ve derne¤imizin kurumsallaflmas›nda önemli ifllev üstlenmektedir. Bu arada
bu programla ilgili baz› s›k›nt›lara çözüm getirmeyi planl›yoruz. Önümüzdeki y›l, en
az›ndan araflt›rma görevlisi arkadafllar›m›za belirli destek sa¤lamak ve kat›l›m› art›rmak
için giriflimlerimiz olacakt›r. Bu konuda gelecek say›larda sizlere bilgi aktar›lacakt›r. Bu
toplant›y› de¤erlendiren ve Kocaeli Üniversitesi T›p fakültesi Farmakoloji Anabilim dal›ndan
Sn. Prof. Dr. Faruk Erden taraf›ndan kaleme al›nan bir yaz›y› bültenin iç sayfalar›nda
bulacaks›n›z.

Bültenin bu say›s›nda 21 May›s 2004 tarihinde Gaziantep’de Prof. Dr. Tuncay Demiryürek
ve bölümdeki di¤er arkadafllar›m›z›n  evsahipli¤inde yap›lacak olan “Farmakoloji E¤itim
sempozyumlar›”n›n 11.si olacak “‹skemi Reperfüzyon Teknikleri” bafll›kl› toplant›n›n
duyurular›n› bulacaks›n›z. Gaziantep’deki arkadafllar›m›z bu toplant›n›n kusursuz olmas›
için büyük emek harcad›lar. Kendilerine çok teflekkür ederim. Zannediyorum, kat›l›m›n
fazla olmas› onlara tüm yorgunluklar›n› unutturacak  ve mutlu edecektir.

Yönetim kurulumuz yaflama geçirmeyi planlad›¤› baz› projeleri bültenin bu say›s›nda
bulacaks›n›z. Sizin katk›lar›n›zla projeler flekillenecek ve yaflama geçecektir. Unutmamak
gerekir ki,  yönetim kurulunun sizin katk›lar›n›z olmadan sizin ad›n›za ifl yapmas› hem çok
zordur, hem de ak›lc› bir yaklafl›m de¤ildir.

Bültenin bu say›s›nda yeni bülten yay›n kurulunun isimlerini bulacaks›n›z. Bundan
önce görev yapan arkadafllar›m›zdan baz›lar› tekrar görev almak istemediklerini belirtince
yeni isimler belirlenmifl ve yeni yay›n kurulu 18 Mart 2004 tarihinde ilk toplant›s›n› yapm›flt›r.

Bundan önceki dönemde görev yapan arkadafllar›m›za katk›lar› için çok teflekkür
ederim. Bu vesileyle bültenle ilgili baz› hususlar› sizlerle paylaflmak istiyorum. Yönetim
kurulu olarak bültene çok önem vermekteyiz. Bülteni tüm üyelerimize aç›k bir iletiflim
platformu, bir çeflit “serbest kürsü” olarak düflünüyoruz. Bu nedenle bülten camiam›z›
ilgilendiren her türlü konuda üyelerimize aç›kt›r. Zaman zaman bültende yeralan bilimsel
içerikli yaz›lar, bülteni ç›karabilmek için belli bir sayfaya erifleb‹lmek  s›k›nt›s›ndan gündeme
gelmektedir. Arzu edilen sizlerin bültenin sayfalar›n› “serbest kürsü” olarak kullanarak,
camiam›z›n sorunlar›n›n çözümünde ve farmakolog olarak hepimizi ilgilendiren ortak
dilin, ortak kültürün yarat›lmas›nda katk›da bulunman›zd›r. Yönetim kurulu olarak,
insanlar›n kiflilik haklar›n›n ihlali sözkonusu olmad›¤› sürece, yaz›lar›n içeri¤ini irdelemek
gibi bir yaklafl›m›m›z olmad›¤›n› özellikle vurgulamak isterim.

Bültenin iç sayfalar›nda duyurusunu bulaca¤›n›z ve 21 May›s 2004 tarihinde Gaziantep’de
yap›lacak olan “Farmakoloji E¤itim sempozyumlar›” toplant›s›nda buluflmak üzere hepinize
sayg›lar›m› ve sevgilerimi sunar›m.

Prof. Dr. Mehmet Melli
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Satellite symposia in the 2004 Meeting of the Society
for Neuroscience. San Diego, USA

Conference title: Six Decades of GABA
Dates: October 21-22, 2004

Location: Loews Coronado Bay Resort, Coronado, San Diego
Website: www.gaba-conference.elsevier.com

Organizers: Elsevier / Biochemical Pharmacology
Secretariat: Nina Woods, Six Decades of GABA, Elsevier, The Boulevard,

Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK
Tel: +44 (0) 1865 843297 / Fax: +44 (0) 1865 843958 /

Email: n.woods@elsevier.com

Conference title: The Cytoskeleton and Synaptic Function - The 14th
Neuropharmacology Conference

Dates: October 20-22, 2004
Location: Hilton San Diego Resort, San Diego, CA, USA

Website: www.neuropharmacology-conference.elsevier.com
Organizers: Elsevier / Neuropharmacology

Secretariat: Phillipa Fletcher, Neuropharmacology Conference Secretariat,
Bregor, Winter Lane

West Hanney, Nr Wantage, Oxon OX12 OLF, UK
Tel: +44 (0) 1235 868811 / Fax: +44 (0) 1235 868811 /

Email: np-conference@elsevier.com

DuyurularDuyurular
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Türk Farmakoloji Derne¤i
Üyeleri,
Türk Farmakoloji Derne¤i
Üyeleri,

Bir önceki bültende de duyuruldu¤u üzere, Türk
Farmakoloji Derne¤i yönetim kurulu yaflama geçirmeyi
planlad›¤› çeflitli projeler üzerinde çal›flmaktad›r. Bu
projelerden belli mesafe al›nan baz›lar›n›, bu yaz›yla
sizlerle paylaflmak istemektedir. Unutulmamal›d›r ki,
sizlerin katk›s› olmadan yönetim kurulunun sizler ad›na
ifller yapabilmesi, hem çok sa¤l›kl› olmayacakt›r, hem
de do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir. Bu nedenle hem
projelerle ilgili katk›lar›n›z›, görüfllerinizi ve hem de
bizzat çal›flmak istedi¤iniz projeler varsa, lütfen
afla¤›daki yaz›flma adresine yaz›n›z. Katk›lar›n›z bizim
için çok de¤erli olacakt›r.

fiu aflamada yaflama geçirilmesi düflünülen projeler:

1. IUPHAR ile  EPHAR  kongrelerine ve di¤er baz›
kongrelere  derne¤in ilaç firmalar›yla temasa geçerek,
derne¤in ve deste¤i sa¤layan ilaç firmas›n›n ad›yla
dernek üyelerine  burs sa¤lanmas›

Aç›klama: Yurtd›fl›nda belirli kongrelere, iyi tarif
edilmifl baflvuru koflullar›na göre seçerek TFD üyelerinin
kat›lmas›na katk›da bulunmak

Proje sorumlusu:  Prof. Dr. Mehmet Melli

2. Farmakologlar›n envanteri

Aç›klama: Türkiye’de üniversitelerde (sabit
pozisyonda), sanayide, kamuda ve yurtd›fl›nda çal›flan
ve vefat etmifl  farmakologlar›n envanterini (çal›flt›¤›
kurum, tam iletiflim adresi, pozisyonlar› vb.) ç›karmak.

Proje sorumlusu: Prof. Dr. Tanju Özçelikay, Prof. Dr.
Öner Süzer  (Dernek sorumlular›yla birlikte) (Arzu eden
dernek üyeleri bu projeye kat›labilir)

3. TFD tarihçesinin yay›nlanmas›

Aç›klama: Derne¤in kuruluflu, kuruluflundan itibaren
flimdiye kadar görev yapan yönetim kurullar›, yap›lan
tüm etkinlikler, üye bilgileri ve di¤er bilgileri içeren bir
kitapc›k

Proje sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Melli, Prof. Dr.
Eyüp Sabri Akarsu  (Arzu eden dernek üyeleri bu projeye
kat›labilir)

4. Farmakoloji terimleri dizini

Aç›klama: Farmakolojide yayg›n olarak kullan›lan
ve türkçe karfl›l›¤› olmayan terimlerin türkçelefltirilmesi
çal›flmas›

Proje sorumlusu: Prof. Dr. Öner Süzer  (Arzu eden
dernek üyeleri bu projeye kat›labilir)

Dernek Yaz›flma Adresi:

Prof. Dr. Mehmet Melli

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›,
Morfoloji Binas›, S›hhiye 06100, Ankara

Tel-Faks: 0-312-3092156
Tel: 0-312-3103010/260
e-posta: melli@medicine.ankara.edu.tr
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Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas›
Bilimsel Etkileflme Seminerleri Prof.
Dr. Necdet Soykan ve Prof. Dr. Atilla
Dikmen Toplant›s›’n›n Ard›ndan

Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas›
Bilimsel Etkileflme Seminerleri Prof.
Dr. Necdet Soykan ve Prof. Dr. Atilla
Dikmen Toplant›s›’n›n Ard›ndan

Türk Farmakoloji Derne¤inin organize etti¤i
Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklar aras› Bilimsel Etkileflme
Seminerleri’nden sonuncusu, geçen y›l kaybetti¤imiz
iki k›ymetli hocam›z Prof. Dr. Necdet Soykan ve Prof.
Dr. Atilla Dikmen’in an›s›na, 25-27 fiubat 2004 tarihleri
aras›nda Kartalkaya, Bolu’da yap›ld›.

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Türk
Farmakoloji Derne¤i (TFD)Yönetim Kurulu Baflkan› Prof.
Dr. Mehmet Melli hocam›z, bu program›n 1993’te ilk kez
hocam›z Prof. Dr. Alaadin Akçasu ad›na yap›ld›¤›n›, on
y›l› aflk›n süredir devam etti¤ini ve art›k TFD’nin bir
gelene¤i haline geldi¤ini vurgulad›.  Bu toplant›larda
uzmanl›k veya doktora derecesini alm›fl, ama doçent
olmam›fl farmakologlar›n, orijinal bir çal›flma sunumu
yapt›¤›n›, katk› ve paylafl›mlar›n oldu¤unu anlatt›.

Daha sonra Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dal›’ndan sevgili hocam›z Prof. Dr. Akgün

Dr. Faruk ERDEN
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›

Gelin tan›fl olal›m
‹flin kolay›n tutal›m
Sevelim sevilelim
Bu dünya kimseye kalmaz.

Yunus Emre (1238-1321)
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Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme
Seminerleri Prof. Dr. Necdet Soykan ve Prof. Dr. Atilla Dikmen
Toplant›s›’n›n Ard›ndan

Evinç, çal›flma arkadafl› Prof. Dr. Necdet Soykan’la ilgili
an›lar›n› ve çeflitli resimleri bizle paylaflt›. Konuflmas›
tüm salonu hüzünlendirdi. Necdet Hocam›z daha 55
yafl›nda, görevi bafl›ndayken yaflama veda etmiflti.
Çukurova Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dal› baflkan›
Prof. Dr. Ergin fiingirik, yine geçti¤imiz y›l mücadele
etti¤i akci¤er kanserine yenik düflen hocam›z Prof. Dr.
Atilla Dikmen hakk›nda, felsefi yo¤unlu¤u yüksek bir
konuflma yapt›. Hocam›z Atilla Dikmen’in benim de
farmakolog olmamda büyük katk›s› olmufltu. Her iki
hocam›z›n da ruhu flad olsun. Ayr›ca herkesin böyle
‘seven çal›flma arkadafllar›’na ihtiyac› oldu¤unu tüm
salonda hissettik.

Yaklafl›k 2500 metre yüksekte, karlarla çevrili, s›cak
toplant› otelimizde, sevgili Melih Babao¤lu, Naciye
Yaktubay Döndafl, Ayfle Erol, Fatih Özdener ve Sibel
Özyazgan arkadafllar›m›z son çal›flt›klar› projelerini 63
kat›l›mc›yla paylaflt›. Bu sunumlar çok profesyonel ve
tart›flmalar uluslararas› düzeydeydi. Özellikle geçmifl
toplant›lardan hat›rlad›¤›m›z baz› ikinci kuflak
hocalar›m›z›n* katk›lar›n›, bu toplant›da Dr. Mehmet
Ugur ve Dr. Kansu Büyükafflar üstlenmeye çal›flt›.

Bu toplant› sadece bilimsel yo¤unluklu de¤ildi,
sosyal etkinlikler de yo¤un geçti. Say›n Prof. Dr. Mehmet
Melli hocam›z›n hal› ve kilim koleksiyonundan örnekler
sundu¤u, s›cak flarap eflli¤indeki gece hepimizi büyüledi.
Mehmet hocam›z›n her zamanki mütevazi tav›rlarla, bu
tarz iflleri sevmezseniz hiç u¤raflmay›n mesajlar›, tüm
kat›l›mc›lar taraf›ndan paylafl›ld›. Elde dokunan hal› ve
kilimlerin dokuyan›n duygular›n› yaflatt›¤› bir mesaj
unsuru oldu¤unu, ticari kayg›larla yap›lan standart
dokumalar›n ‘ruhunun olmad›¤›’n› ö¤rendik.

‹çimizde kayak sporunu bilen arkadafllar›m›z bofl
zamanlar›n› kayarak geçirirken, kalan kat›l›mc›lar otelin
havuz, sauna ve diskosunu bofl b›rakmad›. Kayan
arkadafllar›m›z›n gece disko performanslar› pek baflar›l›
de¤ildi. Toplant›ya kat›lamayan sevgili Dr. Mustafa
Birincio¤lu en çok kula¤› ç›nlat›lan arkadafllar›m›zdan
biriydi...

Tüm bu faaliyetler s›ras›nda, derne¤imizin yeni
sayman› Prof. Dr. Hakan S. Orer, kat›l›mc›lardan 2004
aidatlar›n› bile toplamay› baflard›. Ayr›ca karlar üzerinde
gece yar›s› yap›lan sucuk-ekmek partisinde, dijital
fotograf makinesi ile neredeyse tüm anlar› yakalamaya
özen gösterdi.

Toplant›ya sadece Ankara ve ‹stanbul’dan de¤il,
Erzurum, Kocaeli, Trabzon ve ‹zmir’den de arkadafllar›m›z
kat›ld›. Bu tip toplant›lar›n, dernek çat›s› alt›nda ayn›
alanda çal›flan bireyleri, “aile” yap›s›na do¤ru çeken
ve birbirimize karfl› sivriliklerimiz varsa, törpüleyen bir
etkisi oldu¤una inan›yorum.

Tüm toplant›n›n düzenlenmesinin a¤›rl›¤› sevgili
arkadafl›m›z Bahar Tunçtan’›n omuzlar›ndayd›. Bahar
farmakoloji bilimi kadar, organizasyon ifllerinde de
profesyonel gözüküyor. Bizleri otobüslerimizden inerken
karfl›lad› ve otobüslerimize yoklama yaparak yerlefltirdi.
Muhtemelen arkam›zdan su dökme iflini de yapm›flt›r.
Kendisine minnettar›z.

*Kuflaklararas› terimi bana bir farmakolog olarak,
sefalosporinleri ça¤r›flt›r›r. Birinci kuflak hocalar›m›z,
1966’da derne¤imizi kuranlar ve halen çal›flanlar› ifade
ediyor. Bu hocalar›m›z dünyaca ünlü Johnnie Walker
Scotch Whiskey fliflelerinin üzerindeki etikette yazan
‘one hundred years old but still working’ ekibi... Allah
onlar› bafl›m›zdan eksik etmesin. ‹kinci kuflak 1980’lerde
hocam›z olanlar ve üçüncü kuflak benim de içinde
bulundu¤um ‘daha dün çocuktu’ diye ifade edilenler.
Elbette ki dördüncü kuflak, umudumuz olan, ‘çok say›da
beta-laktamaz türüne karfl› çok daha dayan›kl› olan,
yeni asistan arkadafllar›m›z. Sonuç olarak hepimiz Türk
Bilim Dünyas›n›n farmakoloji bafll›¤› k›sm›nda bahsedilen
insanlar›z.
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Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar› Program›

‹skemi - Reperfüzyon Teknikleri
21 May›s 2004, Gaziantep

“Farmakoloji E¤itim Sempozyumlar›”n›n XI.si, 21 May›s 2004 tarihinde
Gaziantep’te düzenlenecektir. Toplant› Gaziantep Üniversitesi Turizm
ve Otelcilik MYO Uygulama Oteli’nde yap›lacakt›r.

Konaklama ücretleri:

1 gece için:

A-Blok (asansörlü ve klimal›)

1 kiflilik odada kifli bafl› 30.000.000.- TL

2 kiflilik odada kifli bafl› 22.500.000.- TL

B-Blok (asansörsüz ve klimas›z)

1 kiflilik odada kifli bafl› 20.000.000.- TL

2 kiflilik odada kifli bafl› 15.000.000.- TL

0-6 yafl grubu çocuklar ücretsizdir. 7-12 yafl grubu çocuklar ebeveynleri ile ayn› odada
kald›klar› takdirde konaklama ücretinin yar›s›n› ödeyeceklerdir. Kahvalt› ücrete dahildir. 21
May›s 2004 tarihinde ö¤len ve akflam yemekleri Dade Behring ve Gazi Kimya T›bbi Alet San.
Tic. Ltd. fiti. taraf›ndan karfl›lanacakt›r. 22 May›s 2004 tarihinde yap›lacak olan gezinin ücreti
kifli bafl› 85 milyon TL’dir.

Toplant›ya kat›lmak isteyenlerin en geç 3 May›s 2004 tarihine kadar,
afla¤›da verilen isim veya hesap numaras›na konaklama ücretlerinin
tamam›n› yat›rmalar› ve afla¤›daki formu doldurarak, dekontun fotokopisi
ile birlikte afla¤›daki adrese faks, posta veya e-mail ile göndermeleri
gerekmektedir. 14 May›s 2004 tarihinden sonra yap›lacak olan rezervasyon
iptallerinde geri ödeme yap›lmayacakt›r.
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ADI SOYADI : ........................................................................................................................

ADRES : ........................................................................................................................

TEL (‹fl) : ..................................  TEL (Gsm) : ..................................   FAKS : ..................................

E-POSTA : ........................................................................................................................

KONAKLAMA : 19 MAYIS 21 MAYIS 22 MAYIS

Tek kiflilik oda istiyorum           2 kiflilik oda istiyorum          A - Blok                         B - Blok

Odam› flu kifli ile paylaflmak isterim:

..............................................................................................................................................

Ulafl›m : Otobüsle geliyorum                Arabamla geliyorum               Uçakla geliyorum

Gelifl Tarihi : ........................................................................................................................

Gelifl Saati : ........................................................................................................................

22 May›s 2004 tarihinde yap›lacak olan geziye kat›lmak istiyorum

Ödeme hesab›m

Konaklama ücreti : ........... gece ............ Blok ........... kiflilik odada     Toplam : ...................... TL.

Gezi ücreti : ............ kifli x 85.000.000 TL.                      Toplam : ...................... TL.

          Genel Toplam : ...................... TL.

Önemli tarihler :

Toplant›ya kat›l›m için son baflvuru tarihi : 3 May›s 2004

Rezervasyon iptalleri için son baflvuru tarihi : 14 May›s 2004

Gaziantep’e gelifl tarihi ve saatinin bildirilmesi için son tarih : 14 May›s 2004

Prof. Dr. A. Tuncay Demiryürek
Gaziantep Üniversitesi
T›p Fakültesi, Farmakoloji Ab. D.
27310 Gaziantep

Tel (‹fl) : 0.342 360 60 60 / 7740

Tel (GSM) : 0.532 416 10 32

E-posta : demiryurek@gantep.edu.tr

Hesap Numaras› : Abdullah Tuncay Demiryürek ad›na Yap› ve Kredi Bankas›

  0032 Gaziantep fiubesi 0165975 no’lu hesap
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Bilimsel ProgramBilimsel Program
21 May›s 2004
08.30 Kay›t

09.30 Aç›l›fl konuflmalar›

10.00 Kahve aras›

10.15 Doç. Dr. Mustafa Birincio¤lu

‹skemi-reperfüzyon teknikleri ile ilgili genel girifl

11.00 Prof. Dr. Turgay Dalkara

Serebral iskemi-reperfüzyon teknikleri

12.00 Ö¤le yeme¤i aras›

13.00 Prof. Dr. Oguz Güç

‹skemi-reperfüzyon aritmileri

14.00 Prof. Dr. Ercüment Ölmez

‹skemi-reperfüzyonda nekrotik alan›n de¤erlendirilmesi

15.00 Prof. Dr. A. Tuncay Demiryürek

‹skemik önkoflullama teknikleri

20 May›s 2004, Perflembe
Serbest; Hayvanat Bahçesi gezisi veya çarfl› al›fl-verifli

18.00 Tabipler Odas› Lokali’nde akflam yeme¤i için otelden ayr›l›fl

23.30 Otele dönüfl

21 May›s 2004, Cuma
18.00 Gaziantep Ticaret Odas›’nda akflam yeme¤i için otelden ayr›l›fl

24.00 Otele dönüfl

22 May›s, Cumartesi
09.00 Gaziantep flehir gezisi (Zeugma Tour ile)

Gaziantep Arkeoloji Müzesi,  Hasan Süzer Etno¤rafya Müzesi,

Eski Antep evleri, Havra (Sinegog) gezisi, Papürüs’de küçük bir mola, Elmac› Pazar›,

Bak›rc›lar, sedefciler, Gaziantep Kalesi

‹mam Ça¤dafl’da ö¤len yeme¤i

14.30 Zeugma antik kentine hareket, ören yeri gezisi

Birecik’e gidifl, Kelaynak Kufllar› Koruma Çiftli¤i gezisi

F›rat nehri kenar›ndaki K›y› restaurant’da akflam yeme¤i

Sonras›nda Gaziantep’e dönüfl (havalalan›, otogar)

Sosyal ProgramSosyal Program
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b i r  y a y › n  t a n › t › m ›b i r  y a y › n  t a n › t › m ›

Üniversitelerde Fikir ve Sanat Eserleri
ve Yolsuz ‹ktibas
Üniversitelerde Fikir ve Sanat Eserleri
ve Yolsuz ‹ktibas

Ankara Üniversitesi Fikri ve S›nai Haklar Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi’nin (F‹SAUM) 2003 y›l› içinde
yay›nlam›fl oldu¤u bu kitapç›¤› tan›tmak istedim.

F‹SAUM Ankara Üniversitesi bünyesinde, temel
olarak fikri ve sinai haklar konusunda toplumsal alt
yap› oluflturmak amac›yla kurulan bir araflt›rma ve
uygulama merkezi. Bu kapsamda Merkez, üniversite
elemanlar›n›n fikri haklar konusunda bilinçlendirilmesi
amac›yla yapm›fl oldu¤u bir dizi çal›flman›n sonuçlar›n›
bu kitapç›kta toplam›fl. Konular hukuki bir yaklafl›mla
ele al›nmas›na karfl›n oldukça yal›n bir türkçe kullan›ld›¤›
için kolay anlafl›l›r bir metin olmufl. Kitapç›¤›n baz›
bölümleri ve bu bölümlerde ilginç olabilecek baz›
tan›mlamalar ve aç›klamalar› flöyle s›ralamak mümkün:

1. bölümde “eser” tan›mlamas›, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun (FSEK) ilgili maddesi uyar›nca yap›lm›fl.
Eser, “sahibinin özelli¤ini tafl›yan ve bu kanuna göre
bilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema
kategorilerinden birine giren her türlü fikir ve sanat
ürünü” olarak tan›mlan›yor. Bir eserin “sahibinin
özelli¤ini tafl›mas›” konusu k›saca flöyle irdelenmifl:
“Eser, ba¤›ms›z bir fikri çal›flma ürünü olmal›d›r; ancak
bu durumda bir eser sahibinin yarat›c› gücünü
tafl›yabilir”. Çeflitli eser kategorileri aras›nda bilim ve
edebiyat eseri ise flöyle tan›mlan›yor: “herhangi bir
flekilde dil ve yaz› ile ifade olunan eserler ”.

Bir eser yarat›l›rken, baflkalar›na ait eserlerden
yararlanman›n koflullar› ayr›nt›l› bir biçimde III. ve IV.
bölümlerde incelenmifl. Baflkalar›n›n eserlerinden
yararlanma olgusu, “yararlan›lan eserin sahibinin eser
üzerindeki haklar›na getirilen bir s›n›rlama” olarak
nitelendiriliyor ve buna “iktibas (alma, aktarma)
serbestisi” ad› veriliyor. ‹ktibas›n “belli olacak flekilde”
yap›lmas› gerekli. Bu nedenle örne¤in bir bilimsel eser
yarat›rken iktibas, ancak yaralan›lan eser ile eser
sahiplerinin adlar› ve yararlan›lan k›s›mlar›n belirtilmesi
suretiyle yap›labiliyor.

FSEK’e göre iktibas serbestisine baz› s›n›rlar konmufl.
Ön flart, yararlan›lan eserin “yay›nlanmak veya baflka
bir flekilde alenileflmifl” olmas›. E¤er bir eser
alenileflmemiflse, bu eserden iktibas yapmak mümkün
olam›yor. Bu ön flart sa¤lanm›flsa, esasa ve flekle iliflkin
iki flart›n da yerine getirilmesi koflulu ile iktibas serbestisi
içinde kal›nabiliyor.

Esasa iliflkin flart flu: ‹ktibas amac›n› aflmayacak bir
oranda yap›lmal›d›r. Bunun tespiti yararlan›lan eserin
ve ortaya ç›kan eserin türüne ba¤l› olarak de¤iflmekle
birlikte, bilim ve edebiyat eserleri için “yararlan›lan
eserin baz› cümle ve paragraflar›n›n ba¤›ms›z bir bilim
ve edebiyat eseri içine al›nmas›” ve “yarat›lan bir bilimsel
eserse yararlanman›n, içeri¤i ayd›nlatma amac›yla
yap›lm›fl olmas›” gibi baz› k›staslar getirilmifl.

fiekle iliflkin flart ise “iktibas›n belli olacak flekilde”
yap›lmas›. Bu nedenle yaralan›lan eseri; sahibinin ad›
ve yararlan›lan bölümleri ile birlikte belirtmek gerekiyor.
Eserdeki ifade aynen kullan›lacak ise, t›rnak içinde
belirtilerek al›nt› yap›lmal›.

Kitapç›¤›n V. bölümünde yolsuz iktibas ve intihal
tan›mlan›yor. Belirtilen flartlara uygun olmayarak yap›lan
iktibas, yolsuz iktibas olarak adland›r›l›yor. Ancak
usulünce kaynak gösterilmeksizin (flekil flart›) yap›lan
yolsuz iktibas, esasa iliflkin flarta uyulmufl olsa bile bir
suç oluflturuyor ve buna intihal suçu deniliyor. Bu
anlamda intihal (ingilizcesi: plagiarism) baflkas›na ait
bir eseri kendininmifl gibi göstermek olarak da
tan›mlan›yor. As›l eserin plan›n›n tamamen veya k›smen
de¤ifltirilerek kullan›lmas› ya da ifadelerde de¤ifliklik
yap›lm›fl olmas› durumu intihal olmaktan ç›karm›yor.

VI. bölümde yolsuz iktibas yapana karfl›
baflvurulabilecek yasal yollar aç›klan›yor. Hak sahibi
taraf›ndan tazminat davas› ya da hukuk davalar›
aç›labiliyor. ‹ntihal suçu ifllenmiflse Cumhuriyet Savc›s›,
hak sahibinin flikayeti üzerine ceza davas› açabiliyor.
Bu davalar›n aç›labilmesi için zaman afl›m› süreleri
bulunuyor. Tazminat davas› için bu süre 10 y›l. Ancak
intihal fiili ifllenmiflse bu durumda en geç 6 ay içinde
flikayet hakk›n›n kullan›lmas› gerekiyor.

‹ntihal fiilinin üniversite personelince ifllenmesi
halinde bu durum bir disiplin suçu oluflturuyor. ‹lgili

Prof. Dr. Eyüp AKARSU
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klini¤i
Anabilim Dal›
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yönetmeli¤e göre, bir üniversite eleman›n›n bir
baflkas›n›n eser veya çal›flmas›n› k›smen dahi olsa kaynak
göstermeden kullanmas› intihal olarak kabul
edilmektedir. Bu suçun cezas› ise “üniversite ö¤retim
mesle¤inden ç›karma”d›r. ‹ntihal fiilinin, soruflturmaya
yetkili amirlerce ö¤renildi¤i tarihten itibaren 6 ay içinde
soruflturulmas› gerekiyor. Aksi halde fiil zaman afl›m›na
u¤ruyor. Disiplin soruflturmas›n›n bafllamas› için hak
sahibi olsun olmas›n herhangi bir flah›s talepte
bulunabiliyor. Ayr›ca idare de suç duyurusuna gerek
olmaks›z›n, böyle bir durumda kendi iste¤i ile
soruflturma açabiliyor. Hak sahibi kendi eserinin, bir
baflka üniversite eleman› taraf›ndan kendi eseri gibi
gösterilmesine r›za gösterse de, durum yine intihal
olarak de¤erlendiriliyor ve soruflturma aç›lmas›
gerekiyor.

Takip eden bölümde konu, üniversite ö¤retim
elemanlar›yla ilgili baz› örneklerle aç›klanm›fl. Burada
toplam 14 adet örnek veriliyor. Baz› ilginç olanlar›ndan
burada söz etmek istiyorum:

“Örnek 6: (A) adl› üniversite eleman› yazd›¤› bir
kitapta, (B)’nin bir bilimsel makalesini k›smen kullanm›fl,
fakat bu defa, cümleleri de¤ifltirmifl, baflka bir anlat›mla
mealen iktibas yapm›flt›r. (A), (B)’nin bilimsel eserinden
k›smen yaralanm›fl olmas›na ra¤men, yaraland›¤›
k›s›mlara iliflkin bir aç›klamada bulunmam›fl, yani bu
k›s›mlara dair usulünce kaynak göstermemifltir. (A)’n›n,
(B)’nin bilimsel eserinden yararlanmas›nda amac›n
hakl› k›laca¤› oran afl›ls›n  ya da afl›lmas›n, usulünce
kaynak gösterilmedi¤i, yani flekle iliflkin flarta
uyulmad›¤› için, intihal teflkil eden bir yolsuz iktibas
vard›r.

... Bu durumda disiplin soruflturmas› aç›labilecektir.
Ayr›ca (B), (A) hakk›nda maddi ve manevi tazminat
davas› açabilecektir.”

“Örnek 11: (B), doktora tezini kitap olarak yay›nlarken,
tezinin dan›flmanl›¤›n› yapm›fl olan ö¤retim üyesi (A),
kendi ismine de kitab›n di¤er yazar› olarak yer
verilmesini istemifltir. Tezin dan›flmanl›¤›n› yapm›fl
olmak, tezi yazmak anlam›na gelmeyece¤inden, baflka
bir ifadeyle, eser sahibi (B) oldu¤undan, (A)’n›n bu
talebi haks›zd›r. Bu nedenle (B) taraf›ndan talebin
reddedilmesi ve kitab›n sadece (B)’nin ad›yla
yay›nlanmas› onun aç›s›ndan herhangi bir hukuki veya
cezai sorumlulu¤a yol açmayaca¤› gibi, disiplin suçu
da oluflturmayacakt›r.”

Kitapç›¤›n son bölümü konu ile ilgili mevzuata
ayr›lm›fl. K›saca s›ralamak gerekirse:

1- T.C. Anayasas›

Madde 26.

2- 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
(Kanunun 1 Ocak 1952’den beri yürürlükte oldu¤unu
belirtmekte yarar var).

3- 2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Kanunu

Madde: 42: (Kurumlar içi bilimsel denetimin nas›l
yap›laca¤›n› aç›kl›yor)

Madde 53: (disiplin kurullar›n›n oluflturulmas› ve
ceza soruflturmas› usulü)

4- Yüksek Ö¤retim Kurumlar› Yönetici, Ö¤retim
Eleman› ve Memurlar› Disiplin Yönetmeli¤i.

Madde 11: (Üniversite ö¤retim mesle¤inden ve kamu
görevinden ç›karma cezas›n› gerektiren fiil ve haller)

Madde 17: (disiplin soruflturmas› açma usulü)

Madde 19: (zaman afl›m› ile ilgili süreler)

Madde 33: (disiplin cezas› vermeye yetkili amir ve
kurullar)

5- Doçentlik S›nav Yönetmeli¤i

Madde 12: Etik komisyonun oluflturulma flekli ve
komisyonun görev (eserde sahtecilik iddialar›n›
araflt›rmak) tan›m›.

Bilimsel bir eser yarat›rken uymam›z gereken kurallar›
ço¤unlukla geleneksel olarak ö¤reniyoruz. F‹SAUM’un
yay›nlam›fl oldu¤u bu kitapç›k, kural koyma iflini daha
objektif bir boyutta tart›flmak için iyi bir bafllang›ç
olabilir. Mevcut yasalara göre sadece intihal olgusunun
bir suç oluflturdu¤u anlafl›l›yor. Ancak bilimsel etikle
ba¤daflmad›¤›n› bildi¤imiz (intihalin d›fl›nda) bir çok
durumla karfl›lafl›yoruz. Bunlar için hukuki anlamda bir
yapt›r›m›n olmamas› eksiklik olarak alg›lan›yorsa e¤er,
harekete geçmenin zaman›d›r. Sorunu “yokmufl” gibi
düflünerek ve ilgilenmeyerek çözemeyiz. Eser yaratmak,
üst düzey bir insan davran›fl›d›r. Hiçbir özlük hakk›, bu
davran›fl› bilerek s›radanlaflt›rmay› hakl› ç›karamaz.

Yararl› olabilir düflüncesi ile F‹SAUM’un iletiflim
adreslerini belirtiyorum:

e-posta: fisaum@ankara.edu.tr

www.ankara.edu.tr/rescenter/fisaum/index.html

Telefon: (312) 363 40 50 /2232

Fax: (312) 363 77 19



13

‹laçlarda Veri Korumas›‹laçlarda Veri Korumas›

Bu k›sa de¤erlendirme, bugün dünyan›n de¤iflik
ülkelerinde uygulama alan› bulan, taraf olan ülkeler
aç›s›ndan önemli yükümlülükler içeren Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ) Kurulufl Anlaflmas› eki “Ticaretle Ba¤lant›l›
Fikri Mülkiyet Haklar› (TRIPS) Anlaflmas›” hükümleri
ile son zamanlarda Türkiye'nin gerek Avrupa Birli¤i,
gerekse de Amerika Birleflik Devletleri ile olan de¤iflik
konulardaki uluslararas› müzakerelerinde gündeme
getirilen "ilaçlarda veri korumas›" konusunun, ulusal
ve uluslararas› uygulamalar aç›lar›ndan irdelenip
de¤erlendirilmesini
kapsamaktad›r.

1. TANIMLAR

Veri Korumas› (Data Protection)

Farmasösitik ürünler ba¤lam›nda veri
korumas›, ilaç ruhsatlar›n›n al›nmas› için

zorunlu olan, fiziko-kimyasal ve
biyofarmasötik çal›flma sonuçlar›; klinik öncesi

ve klinik araflt›rma sonuçlar›na ait tüm verilerin, bu
verileri üreten (elde eden) ve bu veriler ile ilgili olan
ilac›n ruhsat›n› almak üzere ilk baflvuran firman›n
d›fl›ndaki kiflilerce, daha sonraki bir tarihte at›f yap›larak
dahi, belirli  bir süre için hiçbir flekilde kullan›lamamas›
ve böyle bir kullan›ma hiçbir flekilde izin verilmemesi
anlam›ndad›r (1).

Verilerin korunmas› hakk›, yetkili makamlar›n jenerik
ilaçlara onay verebilmelerinde,  belli bir süre için söz
konusu inovatör (yeni, öncü) ilaca ait klinik test
sonuçlar›n›n referans olarak kabul etmelerini
engellemektedir. Verilerin korunmas› süresi ne kadar
uzun olursa, jenerik ürünlerin pazara girmesi de o kadar
geç olmaktad›r.

Jenerik ilaç genel olarak,  inovatör ilac›n patent
alt›ndaki koruma süresi sona erdi¤inde pazara

girebilen, inovatör ilaçla ayn› etkin maddeyi, ayn›
miktarda ve ayn› farmasötik flekilde içeren ve
biyoeflde¤er oldu¤u kan›tlanm›fl ilaçlar olarak

tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m AB’nin son mevzuat
de¤iflikli¤i (2001/83/EC) kapsam›nda ve Avrupa Adalet

Divan›’n›n kararlar› do¤rultusunda, ayn› etkin maddenin
farkl› tuzlar›, esterleri, eterleri, izomerleri, izomerlerin
kar›fl›mlar›, kompleksleri veya türevlerini; ve çeflitli
hemen-salan oral farmasötik flekilleri de kapsar biçimde
de¤ifltirilmifltir(2).

Veri korumas›, bu tür verilerin, sözkonusu verileri
üreten (elde eden) firmalar›n d›fl›nda baflkalar›
taraf›ndan ve onlar›n muvafakati olmadan
kullan›lamamas›, k›saca jenerik ürün üreten firmalar›n,
üzerinde patent korumas› olmayan ilaçlar için dahi,
belirli bir süre daha ruhsat baflvurusunda
bulunamamalar› ve böyle bir ilac› belirlenen süre içinde
üretememeleri ve/veya pazarlayamamalar›
anlam›ndad›r.

Veri korumas› genel olarak yeni molekül için verilir.
Yeni endikasyon, yeni dozaj, yeni uygulama yolu gibi
bulufllar (line extensions; s›ra ba¤lant›) için de ayr›ca
veri koruma süresi söz konusu olabilir. Bu konuda ülkeler
aras›nda farkl› uygulamalar vard›r.

Veri korumas› ilk ruhsat tarihinden itibaren bafllar
ve ifllevi patent korumas›ndan ba¤›ms›zd›r. ‹laç sanayi

Prof. Dr. ‹lker KANZIK
Gazi Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi, Farmakoloji Anabilim
Dal›
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için verilerin korunmas› ve patentler, en önemli ve konu
ile do¤rudan ilgili iki ayr› koruma fleklidir. Haklardan
birinin korunmas› di¤erine ne ba¤›ml›d›r, ne de di¤eri
ile özgül olarak ba¤lant›l›d›r.

VER‹ ‹NH‹SARI/‹MT‹YAZI (Data Exclusivity)
Exclusivity kelimesinin Türkçe karfl›l›¤› olarak

inhisar/imtiyaz/münhasiriyet gibi kelimeler
kullan›lmaktad›r. Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde
münhasiriyet diye bir kelime yoktur. Buna karfl›n Arapça
kökenli kelimeler olan inhisar: tekel, tek bafl›na sahip
olma; imtiyaz: baflkalar›na tan›nmayan özel, kiflisel hak
veya flart, ayr›cal›k olarak karfl›l›k bulmaktad›r.Her ne
kadar tam Türkçe karfl›l›¤› veri ayr›cal›¤› olabilirse de,
metin içinde Data Exclusivity’nin Türkçe karfl›l›¤› olarak
veri inhisar› veya veri imtiyaz› birbirinin yerine
kullan›lm›flt›r.

Bir nevi veri korumas› olan veri imtiyaz› AB’inde
65/65/EEC say›l› direktifin 4.8(a)iii. maddesi ile
tan›mlanm›flt›r(3). Sözkonusu maddede, orijinal ilac›n
ruhsat baflvurusu için gerekli bilgiler verildikten sonra,
jenerik baflvurular› ilgilendiren hükümler
belirtilmektedir. Bu hükümlerde, endüstriyel ve ticari
haklar›n korunmas›na dair patent yasalar›n›n sa¤lad›¤›
haklara dokunmaks›z›n, bir baflvurunun hangi
durumlarda farmakolojik, toksikolojik veya klinik çal›flma
sonuçlar› olmadan yap›labilece¤i aç›klanmaktad›r.

EK KORUMA  BELGES‹ (Supplementary Protection
Certificate) 1768/92/EEC say›l› direktif ile 02.01.1993
tarihinde AB’inde yürürlü¤e girmifltir(4). Bu uygulamaya
göre, patentle korunan ilaçlarda koruma süresinin
baflvuru tarihinden itibaren 20 y›l yerine 25 y›l veya
ruhsat al›nd›ktan itibaren 15 y›l olarak kabul edilmesi
öngörülmüfltür. Bu tür koruman›n süresi ruhsat
al›nd›ktan itibaren 15 y›ll›k süre, patentin baflvuru
tarihinden itibaren 25 y›ll›k süreyi geçememektedir.
Böylece patentli ilaçlarda koruma süresi yaklafl›k 5 y›l
kadar uzat›lm›fl olmaktad›r(1). AB bu uygulama için
henüz Türkiye’yi zorlamamaktad›r.

PIPELINE KORUMA (pipeline protection) özellikle
ABD’nin, ilaçlara patent vermeyen ülkelere, ilaç
patentlerini kabul ettikleri tarihten itibaren, daha önce
baflka ülkelerde patent alm›fl ilaçlar› da patentli imifl
gibi korumalar›n› sa¤lamaya yönelik bir uygulamas›
olarak uluslararas› alanda gündeme getirdi¤i ve Avrupa
Birli¤i’nin de zaman zaman de¤iflik platformlarda
gündeme ald›¤› bir konudur.

Türkiye önceki y›llarda gerek ABD ile ticari konular›
kapsayan müzakerelerde gerekse de AB ile yapt›¤›
Gümrük Birli¤i müzakerelerinde bu konuyu; ‘pipeline
koruma’n›n hiçbir uluslararas› anlaflmada yer almad›¤›
ve Türkiye AB’ye tam üye olmad›¤› gerekçesiyle kabul
etmemifltir(1).

ROCHE-BOLAR ‹ST‹SNASI
(Roche-Bolar Exemption)

Roche-Bolar ‹stisnas›, ABD’inde ROCHE firmas›n›n
bir ürünün jeneri¤i olarak, patent süresi dolmadan
gerekli çal›flmalar› tamamlayan ve ruhsat için baflvuruda
bulunan BOLAR adl› bir jenerik firmas›na karfl› açt›¤›
davay› kaybetmesi sonucunda haz›rlanan ve yürürlü¤e
giren (Waxman-Hatch yasas› olarak da bilinir), patent
korumas› devam ederken jenerik ürünlerin formülasyon
çal›flmalar›na izin veren ve ruhsat baflvurular›n›n kabul
edilmesini sa¤layan bir uygulamad›r.

AB üye devletlerinde bu güne kadar, inovatör
firmalar›n patentli ürünlerinin patent süresi dolmadan
ve veri korumas› süresince jenerik ilaç üreticilerine
sözkonusu ilaçla ilgili herhangi bir araflt›rma-gelifltirme
çal›flmas›na izin verilmemektedir. Buna karfl›n ABD,
Kanada ve aday ülkelerinden Macaristan bu tür
çal›flmalara izin vermektedir. Bu uygulama genel olarak
Bolar istisnas› olarak tan›nmaktad›r. Mevzuat›m›zda bu
konuyla ilgili her hangi bir madde yoktur.

2. ULUSLAR ARASI HUKUKTA VER‹ KORUMASI

• DTÖ-TRIPS Anlaflmas› ve

• Avrupa Birli¤i

2.1. DTÖ-TRIPS Anlaflmas›

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü – DTÖ- Kurulufl
Anlaflmas› ve onun ekleri olan Anlaflmalara 1 Ocak 1995
tarihinden itibaren taraf olmufltur.

TRIPS Anlaflmas›n›n "gizli bilgilerin korunmas›"
bafll›kl› 39 uncu maddesi

"gerçek ve tüzel kiflilerin yasal olarak kendi
kontrolleri alt›ndaki:

• Bir bütün olarak veya unsurlar›n›n kesin
konfigürasyonunda veya grubunda, normal
olarak söz konusu türde bilgilerle u¤raflan
çevrelerdeki flah›slarca genelde bilinmeyen
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veya bu flah›slar›n kolayl›kla elde edemeyece¤i
anlam›nda gizli olan;

• Gizli oldu¤u için ticari de¤eri olan; ve

• Yasal olarak bu bilgileri kontrol eden flah›s
taraf›ndan, gizli kalmas› için, ilgili koflullar
alt›nda makul önlemleri al›nm›fl olan

bilgilerin kendi izinleri olmadan, dürüst ticari
uygulamalara ayk›r› biçimde, baflkalar›na iffla
edilmesini veya baflkalar› taraf›ndan elde edilmesini
veya kullan›lmas›n› engelleme olana¤›na sahip
olmalar›”n› öngörmektedir.

Bununla birlikte, DTÖ Anlaflmas›n›n Eki Ticaretle
ba¤lant›l› “Fikri ve S›nai Haklar” (Trade Related Aspect
of Intellectual Property Rights-TRIPs) Anlaflmas›’n›n
39. Maddenin 3. Paragraf›’nda “gizli bilgilerin”
korunmas›n›n ne flekilde ve ne kadar süre ile olaca¤›
belirtilmemifltir!

TRIPS, Madde 1(1) “fikir haklar›” teriminin Fas›l II,
Bölüm 1 ile 7 aras›ndaki hükümlere tabi olan bütün fikir
haklar› kategorilerine göndermede bulundu¤unu
belirtir. Fas›l II, Bölüm 7, “Gizli Bilgilerin Korunmas›”
bafll›¤›n› tafl›r ve Madde 39’u içerir.

Madde 39.3 ise “bilgilerin haks›z ticari kullan›ma
karfl›” korunmas›d›r. “Haks›z ticari kullan›m” deyiminin
metinde tan›m› verilmemifl olmakla beraber TRIPS,
Madde 39.3’ün kabul edilme sürecinde yap›lm›fl olan
müzakereler bu kavram›n, jenerik ilaç üreten rakip
flirketin ilac› bulana ait verileri belirli bir süre içinde
kendi yarar›na dayanak yapamayaca¤› anlam›na geldi¤i
ileri sürülmektedir.

2.2.AVRUPA B‹RL‹⁄‹

Veri imtiyaz›n›n nas›l uygulanaca¤› ilk olarak
65/65/EEC direktifinde yer alm›fl, bu direktif daha sonra
87/21/EEC say›l› direktifle tadil edilmifl ve nihayet Nisan
2004’de yürürlü¤e girecek olan 2001/83/EC ile son fleklini
alm›flt›r. 65/65/EEC’in 4.8(a)iii maddesinde, endüstriyel
ve ticari haklar›n korunmas›na dair patent yasalar›n›n
sa¤lad›¤› haklara dokunmaks›z›n, bir baflvurunun
afla¤›daki durumlarda farmakolojik, toksikolojik veya
klinik çal›flma sonuçlar› olmadan yap›labilece¤i ifade
edilmifltir:

i. ‹nnovatör firman›n kendi dosyas›ndaki orijinal
farmakolojik, toksikolojik ve klinik bilgilerin
jenerik ürünün de¤erlendirilmesinde

kullan›lmas›na r›za göstermesi;

ii. Etkin maddenin t›bbi kullan›m›n›n, etkinlik ve
güvenli¤inin iyi bilinmesi ve yay›nlanm›fl
bilimsel litaratüre at›fta bulunularak
desteklenmesi;

iii. Baflvurunun yap›ld›¤› üye ülkede pazarlanm›fl
 ve en az 6 y›l önce topluluk içinde ruhsat alm›fl
bir ürüne temelde benzer olmas› (ileri teknoloji
ürünleri için 10 y›l).

Direktifte bu son hüküm için üye devletlerin iki
konuda ba¤›ms›z oldu¤u belirtilmifltir. Bu konular›n ilki
üye devletin kendi karar› ile 6 y›ll›k veri koruma süresini
tüm ürünleri kapsayacak biçimde 10 y›la ç›karabilece¤i,
di¤eri ise 6 y›ll›k veri koruma süresinin  orijinal ürünün
patent süresi bittikten sonra uygulanamayabilece¤i
hususlar›d›r.

Bu son durum özellikle çok önemlidir ve bu nedenle,
AB’inde veri koruma süreleri ülkelere göre de¤iflkenlik
gösterir: Belçika, Almanya, Fransa, ‹talya, Hollanda,
‹sveç ve ‹ngiltere’de veri koruma süresi 10 y›l iken
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, ‹rlanda, Lüksemburg,
Portekiz, Yunanistan ve ‹spanya’da 6 y›ld›r.  AB
mevzuat›n› uygulayan Norveç ve ‹zlanda’da  da bu süre
6 y›ld›r.  AB d›fl›ndaki OECD ülkelerinin ço¤unda (ABD,
Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda) yeni molekül için
veri koruma süresi 5 y›ld›r. OECD ülkelerinde ise veri
koruma süresi uzat›lamaz. Sadece ABD’nde yo¤un klinik
çal›flmalara dayand›r›lan baz› yeni endikasyonlarda
veri koruma süresi 3 y›l daha uzat›labilir.

AB’de ayr›ca veri koruma süresinin uzat›lmas›
yönünden de farkl›l›k gösterir. Avusturya ve Danimarka
gibi ülkelerde veri koruma süresi uzat›lamaz iken, Fransa,
Almanya, ‹ngiltere gibi ülkelerde veri koruma süresi
uzat›labilir. ‹spanya, Portekiz ve Yunanistan’da veri
imtiyaz› patent süresi ile k›s›tl›d›r.

Bu süreler AB’nin son mevzuat de¤iflikli¤i [2001/83/EC
Article 10 (1)] kapsam›nda 8 y›l (veri imtiyaz›, data
exclusivity) + 2 y›l (pazar imtiyaz›, market exclusivity)
+ 1 y›l (ilk sekiz y›l içinde bulunan yeni endikasyon)
olmak üzere toplam 10+1 y›l olarak, ilk ruhsatland›rmadan
itibaren geçerli olmak ve ‘line extension’lar›
kapsamayacak flekilde de¤ifltirilmifltir.

Daha önceki AB mevzuat›nda, inovatör firmalar›n
patentli ürünlerinin patent süresi dolmadan ve veri
imtiyaz› süresince jenerik ilaç üreticilerine sözkonusu
ilaçla ilgili herhangi bir araflt›rma-gelifltirme çal›flmas›na
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ve ruhsat baflvurusu yapma izni verilmemekteydi. Son
de¤ifliklik 8 y›l›n sonunda bu çal›flmalar›n yap›lmas›na
olanak tan›maktad›r (Bolar ‹stisnas›).

Avrupa Birli¤i ayr›ca, Birli¤e tam üye olmak isteyen
ülkelerden, acquis communautaire’in bir parças› olan
veri koruma hükümlerini yürürlü¤e koymalar›n›n talep
etmektedir.

3. ULUSAL HUKUKTA “VER‹ KORUMASI”

551 Say›l› “Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›ndaki
Kanun Hükmünde Kararname”nin 83 üncü maddesinin
3 üncü f›kras›

“Patent baflvurusu yap›lm›fl olan befleri, veteriner
ve zirai ilaçlar›n imalat ve sat›fl ruhsatlar›n›n
tasdiki için ilgili makamlarca talep edilen ve
yarat›lmalar› ve birikimleri önemli bir gayret ve
masraf gerektiren ve sahipleri taraf›ndan umuma
aç›klanmam›fl olan bilgi ve test sonuçlar› talep
sahibi makam taraf›ndan gizli tutulur. Bilgi ve
test sonuçlar›n› talep eden makam bunlar›n haks›z
kullan›m›n›n önlenmesi için gerekli tedbirleri al›r.“

hükmünü amirdir.

551 Say›l› KHK’nin 83/3 f›kras› analiz edildi¤inde;

• ilaçlarda “gizli bilgilerin” korumas›n›n
Türkiye’de sa¤lanmas›n›n zorunlu oldu¤u,

• ancak, sözkonusu “gizli bilgilerin” korunmas›
için herhangi bir sürenin belirtilmemifl oldu¤u,
aç›kça anlafl›lmaktad›r (1).

Bu hüküm TRIPS Anlaflmas›n›n 39 uncu Maddesinin
3 üncü paragraf›nda yer alan hükümlerin adeta
tercümesi biçimindedir.

“T›bbi Farmasötik Ürünler Ruhsatland›rma
Yönetmeli¤i”nin(5) Dördüncü Bölüm, 36. Maddesinde:

“Bir t›bbi farmasötik ürüne ruhsat almak üzere
baflvuru sahibi taraf›ndan Bakanl›¤a sunulan
bilgiler gizli olup, bu gizlili¤in korunmas›
Bakanl›¤›n sorumlulu¤undad›r.”

denilmektedir.

Ayn› Yönetmeli¤in 9.b maddesi yay›nlanm›fl
literatüre referans yap›larak jenerik ilaçlar için k›salt›lm›fl
baflvuru yap›lmas›na da imkan tan›maktad›r.

4. TÜRK‹YE’Y‹ BA⁄LAYAN ANLAfiMALAR

• DTÖ-TRIPS Anlaflmas› ve

• Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›nda imzalanan 1/95
ve 2/97 Say›l› Ortakl›k Konseyi Kararlar›

4.1. DTÖ-TRIPS Anlaflmas›

Bilindi¤i üzere Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü – DTÖ-
 Kurulufl Anlaflmas› ve onun ekleri olan Anlaflmalara 1
Ocak 1995 tarihinden itibaren taraf olmufltur. Bu konuda
tereddüt yoktur.

Türkiye’nin, TRIPS Anlaflmas›n›n temel hedefi olan
fikri mülkiyet uygulamas›n›n  “sosyal ve ekonomik
refaha ve haklar ve yükümlülükler dengesine yard›mc›
olacak bir flekilde” uygulanmas› için gerekeni yapmakla
yükümlüdür ve bu yükümlü¤ü çerçevesinde Türkiye’nin
üstüne düfleni yapt›¤› ileri sürülmektedir. Bu ba¤lamda
hem 551 Say›l› “Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›ndaki
Kanun Hükmünde Kararname”nin 83 üncü maddesinin
3 üncü f›kras› hem de  farmasötik ürünlerle ilgili olarak
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› “T›bbi Farmasötik
Ürünler Ruhsatland›rma Yönetmeli¤i”nin Dördüncü
Bölümü, TRIPS’in 39.maddesi ile uyumlu oldu¤una
inan›lmaktad›r(1).

4.2. Türkiye - AB ‹liflkileri ve Karfl›l›kl› 
Yükümlülükler

• ‹laçta Veri  Korumas› ile ‹lgili AB Mevzuat› (eski
65/65/EEC; yeni 2001/83/EC)

• OKK 1/95 Say›l› Karar›n Hükümleri

• OKK 2/97 Say›l› Karar›n Hükümleri

4.2.1. 1/95 Say›l› Ortakl›k Konseyi Karar›n›n 8. Maddesi
afla¤›daki hükme amirdir(6).

Madde 8

1.  Türkiye, iflbu Karar›n yürürlü¤e girifl tarihinden
itibaren befl y›l içinde, ticarette teknik engellerin
kald›r›lmas› konusundaki Topluluk araçlar›n›
kendi iç yasal düzenlemelerine dahil edecektir.

2. Bu araçlar›n listesi ve bunlar›n Türkiye taraf›ndan
uygulanma koflul ve kurallar›, bu Karar›n
yürürlü¤e girifl tarihinden itibaren bir y›l içinde
Ortakl›k Konseyi karar›yla belirlenecektir.

3. Bu hüküm, bu Karar›n yürürlü¤e girifl tarihinden
itibaren, özel önem atfedilen Topluluk araçlar›n›n
Türkiye taraf›ndan uygulanmas›na engel teflkil
etmeyecektir.
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4. Taraflar standardizasyon, metroloji ve
kalibrasyon, kalite, akreditasyon, ölçümleme ve
belgelendirme konular›nda aralar›nda etkin bir
iflbirli¤inin tesisinin önemini vurgularlar.

4.2.2. OKK 2/97 Say›l› Karar›n Hükümleri(7)

Türkiye - Avrupa Birli¤i Ortal›k Konseyi 21.05.1997
tarihinde; "1/95 say›l› Karar›n 8 inci Maddesinin 1 inci
ve 2 nci f›kralar›n›n hükümleri gere¤ince, Türkiye
taraf›ndan iç hukuka dahil edilecek olan ticarette teknik
engellerin kald›r›lmas›na iliflkin Topluluk mevzuat›n›n
listesi ile bu mevzuat›n Türkiye taraf›ndan uygulanma
koflul ve detayl› kurallar›n›n belirlenmesinin gerekti¤ini”
gözönüne alarak, 2/97 say›l› AT-Türkiye Ortakl›k Konseyi
Karar›'n› alm›flt›r.

Karar›n 1 inci maddesinde Türkiye'nin iç mevzuat›na
dahil edilecek AB mevzuat›n›n Ek-2'de yer ald›¤›
belirtilmekte, Madde 2'de ise Karar›n 1 Ocak 1997
tarihinden itibaren geçerli olaca¤› belirtilmektedir.

Bu hükme göre Karar›n Ekindeki Listede "XIII -
MEDICINAL PRODUCTS" bafll›¤› alt›nda Türkiye'nin
75/319/EEC, 83/570/EEC, 87/21/EEC, 89/341/EEC,
92/73/EEC numaral› Konsey Direktifleri ile de¤ifliklikler
yap›lm›fl olan 26 Ocak 1965 tarihinde yürürlü¤e girmifl
65/65/EEC Say›l› Konsey Direktifini, iç mevzuat›na dahil
edece¤i ifade edilmektedir.

Yukar›da da de¤inildi¤i gibi 65/65/EEC’nin 4.
maddesi veri imtiyaz›n›n nas›l uygulanaca¤›n›
aç›klamaktad›r.

5. SONUÇ

Görüldü¤ü gibi Türkiye hem TRIPS anlaflmas›na att›¤›
imza nedeniyle “veri korumas›”n›, hem de AB ile Gümrük
Birli¤i çerçevesindeki taahhütleri ba¤lam›nda “veri
imtiyaz›n›” uygulamak zorundad›r. Bu konuda kuflku
yoktur.

Türkiye, her ne kadar AB’ne henüz tam üye
olamam›flsa da AB ile aras›ndaki Gümrük Birli¤i 1963 ve
1973 y›llar›nda yürürlü¤e giren Ankara Antlaflmas› ve
Katma Protokol ile kabul edilen koflullarla 22 y›ll›k bir
geçifl döneminin sonunda 1 Ocak 1996 y›l›nda fiilen
bafllam›flt›r. Bu süreç, Türkiye’nin Gümrük Birli¤i
arac›l›¤›yla bafllat›lm›fl olan Avrupa Birli¤i ile iliflkilerdeki
fiziksel ve teknik ticari engellerin eliminasyonu yan›
s›ra ilaç endüstrisinin politika ve standartlar›n› da
harmonize etmeyi öngörmektedir. Dolay›s›yla,

Türkiye’nin AB’ne karfl› yükümlülükleri bu çerçevede
ele al›nd›¤›ndan art›k bu anlaflmalar›n ve bu anlaflmalar
do¤rultusunda al›nan kararlar›n do¤ru olup olmad›¤›n›
tart›flman›n zaman› çoktan geçmifltir.

Ancak, burada vurgulanmas› gereken en önemli
husus, geçmiflteki Türk hükümetlerinin ve görüflmelere
kat›lan Türk üst düzey bürokratlar›n›n, sözkonusu iliflkiler
ve anlaflmalarla ilgili olarak ve bunlar›n olas› sonuçlar›
konusunda, b›rak›n tüm toplumu, konuyla ilgili kesimleri
bile yeterince bilgilendirmemifl ve konuyu tart›flmaya
açmam›fl olmas›d›r. Durum böyle olunca, jenerik ilaç
üreticileri, ABD ve AB’nin veri imtiyaz› konusundaki
dayatmalar›n› birdenbire karfl›lar›nda bulunca son
derecede zor bir durumda kalm›fllard›r. Inovatör ilaç
üreticileri ise yine kendi aç›lar›ndan son derecede hakl›
olarak bu uygulaman›n hemen ve geriye dönük olarak
uygulanmas›nda israr edince iki kesim kaç›n›lmaz olarak
karfl› karfl›ya gelmifller, sa¤l›k otoritesi de ne yapaca¤›n›
adeta flafl›rm›flt›r.

fiimdi tüm gözler sa¤l›k otoritesine ve dolay›s›yla
Türk hükümetine çevrilmifltir ve her iki kesimi de
memnun edebilecek ve sonuçlar›ndan Türkiye’nin zarar
görmeyece¤i nas›l bir ara çözüm bulunaca¤› merakla
beklenmektedir.

1. ‹.Kanz›k, U: Yalç›ner

‹laçlarda Veri Korumas›’n›n Türk ‹laç Sanayi, Ulusal ve Uluslar
aras› Mevzuat Yönlerinden De¤erlendirmesi
Rekabet Bülteni 9:6-21, 2003

2. 2001/83/EC, Nisan 2004’de yay›nlanmas› bekleniyor

3. 65/65/EEC
Official Journal NO. L 22, 09/02/1965

4. Regulation 1768/92

5. T›bbi Farmasötik Ürünler Ruhsatland›rma Yönetmeli¤i,
(R.G: 22218; 2 MART 1995)

6. Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 6
March 1995
Official Journal NO. L 35, 13/02/1996

7. Decision No 2/97 of the EC-Turkey Association Council of 4
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Çukurova, Gaziantep ve Mersin Üniversiteleri T›p ve
Eczac›l›k Fakülteleri Farmakoloji Ab.D.’n›n Prof. Dr. Atilla
Dikmen an›s›na ortaklafla düzenledi¤i 1. Çukurova,
Gaziantep ve Mersin Üniversiteleri (ÇGMÜ) Bölgesel
Farmakoloji Günleri toplant›lar› 2003-2004 e¤itim y›l›nda
üç ayr› etkinlik fleklinde yap›ld›.

ÇGMÜ toplant›lar›n› yapma düflüncesinin ilk
tohumlar› Ekim 2003 tarihinde Belek, Antalya’da yap›lan
Farmakoloji kongresinde at›ld›. Kongre dönüflünde
hemen uygulamaya geçelim dedik ve ilk toplant›ya
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.
olarak biz ev sahipli¤i yapt›k. 23 Ocak 2004 tarihinde,
Dr. Naciye Yaktubay Döndafl “Potasyum kanallar›nda
genetik mutasyonlar sonucu meydana gelen hastal›klar›n
moleküler ve hücresel temelinin ayd›nlat›lmas›nda
kullan›lan teknikler” isimli bir seminer sundu.  ‹kinci
toplant› 20 fiubat 2004 tarihinde Mersin Üniversitesi T›p
ve Eczac›l›k Fakülteleri’nde yap›ld›.  Doç. Dr. Kansu
Büyükafflar “Fizyolojik ve patolojik olaylarda Rho/Rho-
kinaz sinyalizasyonu”, Doç. Dr. Bahar Tunçtan ise
“Endotoksin ile  oluflan hipotansiyonda nitrik oksit
sentaz, siklooksijenaz ve sitokrom P450 yollar›n›n rolü”
isimli seminerleri sundular. 19 Mart 2004 tarihinde son
toplant› için Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.’na konuk olduk. Prof. Dr. Tuncay
Demiryürek “‹skemik önkoflullama ve reaktif oksijen
türleri” bafll›kl› seminerini verdi.

ÇGMÜ Bölgesel Farmakoloji Günleri, hem bilimsel
hem sosyal aç›dan bölümler aras› s›cak iliflkiler
gelifltirmek amac›yla organize edilmiflti. Tüm
kat›l›mc›lar›n (yaklafl›k 25 kifli) ortak görüflü toplant›n›n
amac›na ulaflt›¤› ve birbirimizi daha yak›ndan tan›ma
f›rsat›n›n oldu¤u do¤rultusundayd›.

Bilimsel olarak oldukça verimli geçen toplant›larda
çok hofl anlar paylafl›ld›. Adana grubu olarak,
toplant›lara ilk kez ev sahipli¤i yapman›n acemiliklerini
yaflad›k. Önce kötü hava flartlar›ndan nasibimizi ald›k;
k›fl› bile yaz gibi geçen Adana’da toplant› günü

Erzurum’un k›fl›n› aratmayacak derecede so¤uk ve
ya¤mur vard›. Gaziantep ekibi kar ve tipiye ra¤men
Adana’ya ulaflmay› baflard›lar. Ö¤le yeme¤i için
misafirlerimizi Ç.Ü. Merkezi Kafeterya’da kuyrukta
bekletip, uzun bir u¤rafl› verdikten sonra yemek
yiyebilmifltik. Seminer bitiminde sosyal tesislere gidildi.
Böylece baflar› ile günü tamamlad›¤›m›z› düflünüyorduk
ta ki Mersin’e gidene kadar... Ard›ndan Mersin toplant›s›
yap›ld›; ö¤le yeme¤i için flirin bir lokantaya götürüldük;
yemekler oldukça lezzetliydi ve Mersin ekibi ev
sahipli¤ini akflam yeme¤i ile muhteflem bir flekilde
sonland›rd›. Biz Adana ekibi olarak mahcup olduk.
“Neyse nas›l olsa bunun gelecek y›l› var, telafi ederiz”
diye kendimizi teselli ettik. Son toplant› için Gaziantep’e
ayak basar basmaz meflhur Antep yemekleri
gündemimize oturdu. Ö¤le yeme¤i için yöresel ev
yemekleri yapan bir lokantaya gidildi. May›s ay›ndaki
Farmakoloji sempozyumuna gidecekler için Ali nazik,
yuvalama, sini kebab› ve zerdeli sütlac› önerebilirim.
Antep ekibi yemek a¤›rl›kl› sosyal program› söyleyince
“gelmiflken bir de seminer dinleyelim” düflüncesini
akl›mdan geçirirken herkesin kahkahalarla gülmesinden
sesli düflündü¤ümü farkettim. Her yemekte yo¤urdun
bulunmas› nedeniyle gözler kapal› bir vaziyette
Tuncay’›n konuflmas›n› dinlemeye gittik. Ancak,
Tuncay’›n özenle haz›rlam›fl oldu¤u semineri ve etkili
anlat›m› birden hepimizi konunun içine çekti.
Seminerden sonra bir sürpriz vard›; bölümde aflure dahil
dört befl çeflit pasta ve tatl› ikram›nda bulunuldu. Ancak
henüz a¤›rlanma program› bitmemiflti ve s›rada akflam
program› vard›. Akflam yeme¤inde,  yapm›fl oldu¤umuz
bu üç toplant›n›n de¤erlendirilmesi yap›ld› ve ÇGMÜ
toplant›lar›n›n geleneksellefltirilmesine karar verildi. Bu
arada toplant›lar›m›za bir isim bulma aray›fl›na girdik;
çeflitli  isim önerileri geldi. Bunlardan en ilginç olanlar›
MEGAÇUK ve ÇUMEGAZ‘d›. En çok oyu almas›na ra¤men
özellikle birincisi sansür kuruluna tak›labilir endiflesiyle,
ikinci ise son hecesinden dolay› sak›ncal›
bulunuldu¤undan, bu isimlerden vazgeçildi ve ÇGMÜ’ye
oy çoklu¤uyla karar verildi.

Gelecek y›llarda bu toplant›lar›n ayn› hoflnutlukta
yap›lmas› dile¤iyle vedalaflt›k.

Prof. Dr. Nuran Ö⁄ÜLER
Çukurova T›p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal›
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Üyelerimizden HaberlerÜyelerimizden Haberler

Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim dal›

ö¤retim üyesi, Say›n Prof. Dr. Yalç›n Tekol Mart ay› içinde

o¤lunu kaybetmifltir. Sevgili o¤luna tanr›dan rahmet, say›n

hocam›za ve ailesine baflsa¤l›¤› dileriz.

Dr. Ayfle PARLAR
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›

Dr. Canay ÜLKÜ
KTÜ. T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›

Dr. Pelin TANYER‹
Kocaeli Üniversitesi T›p Fk.
Farmakoloji Anabilim Dal›

Uzm.Ecz. H.Zuhal ÖNGEN
Gaziantep Üniv. T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›

Duyuru
HOTEL EDESSA HAYMANA iflletme müdüründen  Derne¤imiz üyelerine afla¤›daki
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