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Sevgili Meslektaşlarım Değerli öğrencilerim Merhabalar;

Mayıs ayının güzellikleri ile eşlik ettiği bir 14 Mayıs Eczacılık Bayramımızı 
daha kutladık. Çok sevindiğimiz mutluluk ve neşe ile kutladığımız bayram-
larımızdan olamasa bile eczacılık mesleğimizin tanıtımı ve öneminin ortaya 
konulması açısından güzel fırsatların değerlendirildiği bir hafta yaşadık. Aynı 
zamanda eczacılığın sorunları da çeşitli platformlarda tartışıldı. Dergimizin say-
falarında da bu konuya geniş yer verdik. Güncel eczacılığın sorunları ayrıntılı 
olarak ortaya konuldu ve en önemlisi de çözüme yönelik atılan adımlar vurgu-
landı. 

Ben de bu sayıdaki yazımda güncel olmakla beraber aslında gelecekte-
ki en büyük sorunumuz olan eczacı istihdamı konusuna değinmek istiyorum. 
Maalesef ülkemizde şu anda bile “atanamayan öğretmenler’den” sonra  “ata-
namayan eczacılar” kavramı dillere yerleşmiş durumda. Bu durumun en büyük 
sebebi yazımı kaleme aldığım anda sayısı 41 olan yeni eczacılık fakülteleridir 
ve dergimiz size ulaştığı anda bu sayının artmış olma ihtimali oldukça güçlü. 
Aslında tehlikenin büyüklüğü henüz tam olarak rakamlara yansımış durumda 
bile değil. Eczacılık fakültelerine 2013 yılında giren ve 2018 yılında mezun 
olacak eczacı adaylarının yeni kanundaki nüfus sınırlaması nedeniyle diledik-
leri yerde eczane açabilme şanslarının bulunmaması, sorunun iyice derinleş-
mesine sebep olacaktır. Yeni açılan ve öğrenci kabulüne başlayan eczacılık 
fakülteleri ile birlikte eczacılık fakültelerine her yıl kabul edilen ortalama öğ-
renci sayısının 5 yıl içinde 3000’lere yükselebileceği öngörülmektedir. Mevcut 
durumda bile hissedilen eczacı istihdamı sorunu her yıl sisteme katılacak olan 
3000 yeni eczacı ile içinden çıkılamaz bir duruma gelecektir. Çözüm arayış-
larında ilk sırayı kamuda istihdam edilen eczacı personel sayısının artırılması 
almaktadır. Kamu hastanelerinde halen çalışan eczacı personel sayısı 1448’dir 
ve bu rakam yetersizdir. Fakat her 50 hasta yatağına bir eczacı ölçütü zorun-
luluğu getirilmiş olsa bile 1448 eczacı yerine, 4000 eczacı istihdam edilmesi, 
yani 2000’den daha fazla yeni eczacının hastanelere alınması gerekir ki, bu da 
ancak eczacılık fakültelerinin bugünkü bir yıllık mezun sayıları kadar eczacıya 
yeni bir istihdam alanı yaratabilir. İkinci seçenek olarak akıllara İlaç sanayisinde 
eczacı istihdamı gündeme gelmektedir. Eczacılık fakültelerinde en büyük ders 
yükü endüstriye yönelik olarak eğitim veren farmasötik teknoloji derslerinde 
olmasına ve ilaç konusunda eğitimli tek meslek grubu olmamıza karşın endüst-
ride çalışan eczacı sayısı yok denecek kadar azdır. İlaç sanayisi çok değişik 
gerekçeler öne sürerek eczacı istihdamını en alt düzeyde tutmaktadır. Devletin 
ilaç sanayisine getireceği yasal eczacı istihdam etme zorunluluğu ile gelecek-
teki eczacı işsizliğine önemli ölçüde çare bulunabilecekken, üretime yönelik 
çözümlerin ülke ekonomisine katkısı da göz ardı edilmemelidir. 

Sevgili Arkadaşlarım bir eğitimci olarak çizdiğim tablodan çok memnun 
kalmasam bile sorunların büyümeden çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Bu 
konuda herkesin elini taşının altına koyması gerekir. Anayasal haklar ve türlü 
gerekçeler nedeniyle çok sayıda eczacılık fakültesi açılmasını maalesef durdur-
madık ama eczacı işsizliğinin çözüm yolları konusunda başarılı olmak için her 
yolu araştırmaya mecburuz. Bu konuya diğer sayılardaki yazılarımda devam 
etmek dileğiyle; saygı ve sevgilerimle… 

Prof. Dr. Mehtap UYSAL

AEO TEB Büyük Kongre Delegesi

Maalesef ülkemizde şu anda bile 
“atanamayan öğretmenlerden” 
sonra  “atanamayan eczacılar” 

kavramı dillerde yerleşmiş 
durumda.
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Başkan’dan

Eczacılık ve eczacılıkla ilgili bilgiler 18. yüzyılda 
Avrupa’daki eczacı okullarından veya yabancı uyruklu 
eczacıların Anadolu’da eczacılık yaparken, 19. yüzyıl 
ortalarına kadar da bir eczacının yanında çıraklıktan 
başlayarak almış oldukları görsel bilgilerle öğreniliyor-
du. 14 Mayıs 1839 tarihinde ise Mekteb-i Tıbbiye-i Ad-
liye-i Şahane’de Eczacı sınıfı açılması ile resmi olarak 
Anadolu’da eczacı yetiştirilmeye başlanmıştır.

Bu anlamda yıllardır 14 Mayıs Eczacılık Günü 
kutlanmaktadır. 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tek bir 
gün olarak kutlamaktan ziyade son yıllarda bunu hafta 
olarak kutlama çabasında da bulunulmuştur. Bu süre-
ci özellikle eczane eczacılarının ekonomik sıkıntılarına 
rağmen yine de hafta olarak kutlamanın sorunlarımız-
dan ve mesleğimizden daha uzun süreli bahsedebil-
mek adına önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu bağlamda geçen yıl yapmış olduğumuz 
etkinliklerin kamuoyunda olumlu yankılar yarattığını 

hepimiz biliyoruz. Bu yıl da benzer etkinlikleri yapma 
adına gerekli girişimlerimizi yaptık. 

Eczacı örgütlenmesi; Cumhuriyetin ilan edilme-
sinden sonraki süreçte “Türkiye Eczacıları Cemiyeti” 
ismiyle çalışmalarına devam eden İstanbullu eczacı-
ları 01.12.1923 tarihinde Ecz. Ethem Pertev Bey Baş-
kanlığında diplomalı eczacıların cemiyete üye olma-
larını karara bağlamışlar ve cemiyetin adını İstanbul 
Eczacılar Cemiyeti olarak değiştirmişlerdir. Sonraları 
sadece eczane eczacıları cemiyeti olarak devam et-
miştir.

Zamanla memur eczacıların, depocuların, labo-
ratuar eczacılarının ayrı bir yapı oluşturmaları sonucu 
iki ayrı yapı ortaya çıkmıştır. Devamında Anadolu Türk 
Eczacı Birliği ve İzmir Eczacılar Cemiyeti, 50 li yıllar-
da da Türkiye Tıbbi Müstahzar Sanayi ve Laboratuarı 
Cemiyeti ve Türkiye Ecza Depocuları Cemiyeti kurul-
muştur.

Türk Eczacılarının gerçek anlamda örgütlen-
meleri ise 25 Ocak 1956 günü kabul edilen, 2 Şubat 
1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren 6643 sayılı yasa ile Türk Eczacıları 
Birliği’nin kurulmuş olması ile gerçekleştirmiştir. 

Elit ve toplumda saygın bir yere sahip olan mes-
leğimizin son yıllarda ciddi anlamda sıkıntılı dönem-
lerden geçtiği hepimiz tarafından çok iyi bilinmektedir.

Güçlü ulusal erk- uluslararası sermayeli sanayi 
ve günün teknolojik şartlarının getirileri ile birlikte ülke 
ekonomisinden sağlık sektörünün giderlerini karşıla-
mak için ayrılan bütçe ve yine iç içe girmiş üç ayrı 
kurumun kendi içindeki çekişmelerin ortaya çıkarttığı 
yetki karmaşası ile mesleğimize uygulanmaya çalışı-
lan baskılar sonucu sıkıntılı bir süreç yaşanmaktadır. 
Bahsi geçen baskı unsurlarının bertaraf edilmesi, 
bağlı olduğumuz T.C. Sağlık Bakanlığı ve çatı örgüt 
olan Türk Eczacıları Birliği’ne düşmekte iken, Sağlık 

Herşeye Rağmen Eczacının Bayramı...
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Başkan’dan 

Ecz. Süleyman GÜNEŞ / Ankara Eczacı Odası Başkanı

14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tek bir gün olarak kutlamaktan ziyade son yıllarda bunu hafta 
olarak kutlama çabasında da bulunulmuştur. Bu süreci özellikle eczane eczacılarının ekonomik 
sıkıntılarına rağmen yine de hafta olarak kutlamanın sorunlarımızdan ve mesleğimizden daha 

uzun süreli bahsedebilmek adına önemli olduğunu düşünüyorum.

Bakanlığı çözüm getirmek yerine yukarıdaki unsurlara 
yardımcı baş aktör olarak görev almaktadır. Dolayısı ile 
çözümün adresi olarak çalışacak kurum Türk Eczacı-
ları Birliği olmakta ve ana görevler ona düşmektedir. 

Eczacı Odaları ise sadece Türk Eczacıları Birli-
ği’ne yardımcı olabilecek organlardır. Çünkü anlaşma 
yapmak, protokol imzalamak gibi yetkiler ilgili kanun ile 
sadece Türk Eczacıları Birliği’ne verilmiştir.

Ülkemizde mevcut 59 Eczacı Odası’ndan biri 
olan Ankara Eczacı Odası Ankara’da Sağlık Eczane-
si’nde ilk toplantısını yaparak kuruluşunu gerçekleştir-
miştir.

Temmuz ayında 59.  yaşını alacak olan Ankara 

Eczacı Odası, 2016 yılında 60. yaş gününü kutlaya-
caktır.

Kuruluşundan bugüne kadar 20 eczacı odası 
başkanı ve 27 yönetim kurulu oluşmuştur.

Kurulduğu yıllarda Bolu, Çankırı, Kayseri, Nev-
şehir, Kırşehir ve Yozgat İlleri Ankara Eczacı Odası’na 
bağlı iller idi.

İlerleyen yıllarda eczacı sayısının artmasına bağlı 
olarak yapının içerisinde bulunan iller ayrılarak ya tek 
başına ya da diğer illerden bazıları ile bir araya gele-
rek farklı eczacı odaları olarak faaliyetlerini sürdürme-
ye başlamışlardır. Yine Kırıkkale İl hürriyetine geçme-
sinden sonra Ankara Eczacı Odası’na bağlı tek ilimiz 

olarak da tarihteki yerini almıştır.

Bu yıl Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile 

birlikte kutladığımız 14 Mayıs Eczacılık Bayramı; aynı 

zamanda Bilimsel Eczacılığın 176. yılı olacaktır.

Bu yıl yine geçmiş yıllarda olduğu gibi akademik 

aşama kaydetmiş olan meslektaşlarımıza başarı bel-

geleri ile meslekte 30-40-50 yılını doldurmuş meslek-

taşlarımız için plaket töreni düzenlenmiştir. 

2003 yılından bu yana, o günkü Yönetim Kurulu 

kararı ile başlayan bu uygulamanın bundan sonraki 

yıllarda da devam etmesini umuyor ve diliyorum.



Toplumun bizi sağlık danışmanı olarak gördüğü ölçüde mesleki saygınlığımız korun-
muş ve ileri gitmiştir. Ankara Eczacı Odası olarak çok önemsediğimiz mesleki saygın-
lığımızın ve itibarımızın geliştirilmesi konusunu iki yıldır 14 Mayıs Eczacılık Haftası’nın 

ana teması olarak belirlemekteyiz.
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Akademik Bakış

7’DEN 70’E ECZACIYI ANLATTIK



Ankara Eczacı Odası < DOZ >  9 

Akademik Bakış

Değerli meslektaşlarım,

Yeni bir sayıda sizlerle birlikte olmanın heyecanı 
ile bu yıl gerçekleştirdiğimiz 14 Mayıs etkinlikleri ve bu 
etkinlikler kapsamında toplumda yürüttüğümüz algı 
operasyonuyla ilgili bilgiler aktarmak istiyorum.

1900’lü yıllardan itibaren kimya biliminin de hızla 
gelişmesine paralel olarak “havan eczacılığı” ya da 
“eczacılık zanaatı” yerini yavaş yavaş sanayiye kaptır-
mıştır. Süreç içerisinde eczacı eczanesinde ilaç kutu-
ları ile baş başa kalmış ve  kendine özgü ilaç yapma 
sanatının körelmesine mecbur bırakılmıştır. İşte tam 
da bu zamanlarda eczacı artık güncel ilaç bilgisi ve 
hasta odaklı ilaç danışmanlığı ile ön plana çıkmaya 
başlamış ve gelecek misyonunu bu açılım üzerinden 
kurgulamıştır. Yıllardır herkese ısrarla anlattığımız “ec-
zacı en yakın sağlık danışmanınızdır” vurgusu  bu 
gerçeklikle vücut bulmuştur. 

Toplumun bizi sağlık danışmanı olarak gördüğü 
ölçüde mesleki saygınlığımız korunmuş ve ileri gitmiş-
tir. Ankara Eczacı Odası olarak çok önemsediğimiz 

mesleki saygınlığımızın ve itibarımızın geliştirilmesi 
konusunu iki yıldır 14 Mayıs Eczacılık Haftası’nın ana 
teması olarak belirlemekteyiz.

Bu kapsamda geçen yıl yaptığımız ve Türki-
ye’deki tüm eczacı odalarına örnek olan etkinliklerimiz 
bir çoğunuzun hafızalarında yer etmiştir. O etkinlikler 
kapsamında AVM’lerde yaptığımız bilgilendirme stant-
ları, sokak röportajları, billboard çalışmaları , eczane 
afişleri ve bilgilendirme broşürleri  ile ilgili bir tanıtım 
videosu web sayfamızda sizlere takdim edilmiştir.

Bu yıl geçen yıl yaptığımız etkinlikleri tekrarladık 
ve ilave olarak 14 Mayıs da 14 okul projesini de ger-
çekleştirdik. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izni 
ile gerçekleştirilen projede, Ankara’da büyük konfe-
rans salonuna sahip ilkokullarda beyaz önlüklerimiz-
le 3000’den fazla ilköğretim öğrencisi ile buluşarak 
onlara eczacıyı, eczacılığı anlattık. Eczane dışından 
ya da internetten herhangi bir sağlık ürün almanın 
sakıncalarını slaytlarla videolarla genç beyinlere ak-
tardık. Öğrendiklerini anne babalarıyla paylaşmalarını 
öğütledik. Çünkü tek bir vatandaşımızın bile eczane 

dışından sağlık ürünü alması bizi rahatsız ve huzursuz 
etmektedir. Bu algıyı güçlendirmek için proje kapsa-
mını genişletip önümüzdeki yıllarda tüm okullarda tüm 
meslektaşlarımızın görev almasını sağlamayı hedefli-
yoruz.

Odamızın bütçesinin elvermesi durumunda pro-
jesi hazır olan çok etkili bir kamu spotunun Türkiye’de-
ki tüm ulusal kanallarda yayınlanmasını sağlayacağız. 
Mevzu sağlık ürünü olunca vatandaşımızın aklına 
eczane dışında hiçbir olgu gelmeyinceye kadar bu 
çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz.  Halk 
sağlığını korumanın bilinci ve mesleki saygınlığımızın 
devamı için bundan vazgeçmeyeceğiz. Diğer taraftan  
daralan eczane ekonomilerinin iyileşmesi için meslek 
hakkı, ilaç karlılığının arttırılması gibi çalışmaların ya-
nında insan sağlığı  ve kişisel bakım ile ilgili her türlü 
ürüne sahip çıkmak zorundayız. Bu ürünlerin eczane 
dışına çıkmasını engellemek durumundayız. Birlik-
te çalışıp birlikte üretmek zorundayız. Bu duygu ve 
düşünceler ile 14 mayıs eczacılık gününüzü bir kez 
daha kutluyor bir sonraki sayıda yeniden buluşmak 
ümidiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa ASLAN  / Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri
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AEO Ar-Ge Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan’ın koor-
dinatörlüğünde düzenlenen “Bilimsel Proje Yazma Eğitimi”, Prof. Dr. Hamdi 
Temel, Prof. Dr. Nurettin Yaylı, Doç. Dr. Mustafa Böyükata, Doç. Dr. Metin 
Aytekin’in eğitmenliğinde başarı ile tamamlandı.  

 
AEO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan: “ 3 gün süren  eğitimde, 

gönüllü akademisyenlerin proje hazırlama ve uygulama konusunda katı-
lımcıların temel bilgi ve becerilerini geliştirmesi amaçlamıştır. Bu eğitimin 
ardından, TÜBİTAK destek programlarına yönelik projeleri hazırlarken ça-
lışma konularını belirlemek, projenin yöntemini seçebilmek gibi konularda 
katılımcılar gereken bilgiye sahip olmanın dışında rutin öğretim şekillerin-
den uzak özgüven artırıcı ve farklı bir eğitim programı, Odamız işbirliği ile 
tamamlanmış olup, katılan meslektaşlarımıza eğitim sonunda sertifikaları 
takdim edilmiştir” dedi.

Protokol görüşmeleri ile ilgili duyuru 
AEO internet sayfasında yayımlandı

“PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR, LÜTFEN ÖNERİLERİNİZİ BİLDİRİ-
NİZ. 

Bilindiği üzere Türk Eczacıları Birliği (TEB) İle Sosyal Güvenlik Kurumu 
arasındaki ilaç alım protokolü 1 Temmuz 2015 tarihinde sonra ermektedir. Yeni 
protokol görüşmeleri için TEB tarafından bir komisyon kurulmuştur. Odamız bu 
komisyona davet edilmemiştir. Protokol görüşmelerini ve bu konudaki çalışma-
ları yakından takip etmekte ve siz üyelerimizden de gelen görüşleri TEB’e hızlı 
bir şekilde bildirmekteyiz.  

Daha öncede sizlere duyurduğumuz gibi protokol çalışmalarına destek ol-
ması açısından hazırladığımız kapsamlı çalışma bir kitapçık haline getirilmiş ve 
TEB’e gönderilmiştir. Bundan sonraki süreçte de eczacı lehine iyi bir ilaç alım 
protokol ortaya çıkması için çalışmalarımız ve çabalarımız devam edecektir. Bu 
husustaki önerilerinizi lütfen odamıza yazılı veya sözlü olarak bildiriniz.

Saygılarımızla.”

AEO Tarafından Düzenlenen, Bilimsel 
Proje Yazma Eğitimi Tamamlandı
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23.Şubat 2015 tarihinde, AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, Genel Sek-
reter Prof. Dr. Mustafa Aslan, Sayman Ecz. Candan Aydoğan ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Ecz. Mehmet Aydoğan, A.Ü.Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevine ata-
nan Prof. Dr. Gülbin Özçelikay ve Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Yalçın Duydu ile 
Prof. Dr. Zeynep Ateş Alagöz’e kutlama ziyaretinde bulundu. 

AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, “Mesleğimiz sorunlarının çözümü 
için Odamız ile Eczacılık Fakültelerinin bir arada olması gerektiğini konuşulduğu 
ziyarette işbirliğinin daha da güçlenerek devam etmesi temennisinde bulunul-
du.” dedi.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanı ziyaret edildi

Ankara ili ve merkez ilçelerindeki eczanelerin açılış saatlerinin düzen-
lenmesine dair duyuru AEO web sayfasında yayımlandı.

Söz konusu duyuru metni aşağıdadır;

“Ankara İli ve merkez ilçelerindeki eczanelerin çalışma saatleri 17 Mart 
2014 tarihinde 09:00 19:00 olarak düzenlenmişti.

Bu mesai çizelgesinin uygulanması esnasında üyelerimiz tarafından 
yapılan tespit ve bildirimler Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulunda görü-
şülerek, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuzca alınan karar gereği;16 Mart 2015 Pazartesi gü-
nünden geçerli olmak üzere Ankara İli ve merkez ilçelerindeki eczanelerin 
çalışma saatleri aşağıda belirtildiği şekilde  düzenlenmiştir. 

Açılış Saati Kapanış Saati

Haftaiçi 8:30 19:00

Cumartesi 9:30 19:00

Pazar ve Resmi tatillerde nöbetçi eczane açılış saati: 09:30

Yeni mesai saatine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ede-
riz.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Saygılarımızla.”

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu”

Eczane Açılış Saatleri Değişti…

AÇILIŞ KAPANIŞ
08:30
09:30

19:00Hafta İçi

Cumartesi
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Ankara Eczacı Odası yöneticileri, Adana Eczacı Odasını ziyaret etti. 
Adana Eczacı Odası Hizmet Binası’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplan-
tıda bir çok mesleki konu ve son dönemdeki gelişmeler konusunda karşılık-
lı fikir alışverişinde bulunuldu.

 
Katılımcıların tek tek söz alarak fikirlerini beyan ettikleri toplantıda, 

Adana ve Ankara Eczacı Odasının bugüne kadar yapmış oldukları projeler, 
bölgelerinde yaşamış oldukları sorunlar ve 2015 yılı ilaç alım protokolünde 
yer alması gereken hususlar masaya yatırıldı.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş; “Tam bir fikir 
bütünlüğü içerisinde mesleğimizi geleceğe daha güvenli bir şekilde ta-
şıyacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapılması konu-
sunda anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki süreçte daha sık yapılacak toplan-
tılarla oda faaliyetlerindeki verimliliğin artırılması için ortak hareket etme 
hususunda mutabakata varıldı” dedi.

Ankara Eczacı Odası Yöneticileri , 
Adana Eczacı Odası’nı Ziyaret Etti

AEO Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, ve eğitmenliğini Ürün 
Uzmanları Neylan Özdil ve Ali Aydoğan’ın yaptığı “ Tüm Gerçeğiyle Diyabet ve 
Yüksek Güvenlikli Kalem İğneleri Konulu Meslek İçi Eğitim Programı 14 Mart 
2015 Cumartesi günü, 100 eczacının  katılımı ile AEO 4. Kat Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. 

AEO Başkanı, Ecz. Süleyman Güneş’in yapmış olduğu açış konuşmasının 
ardından, tüm yönleriyle diyabet anlatıldı. Özdil ve Aydoğan, Dünya ve Ülkemiz-
deki diyabetli hasta sayıları, insülin tedavisinde doğru bilinen yanlışlar, insülin 
tedavisinde enjeksiyon tekniklerinin yeri ve önemi, doğru kalem iğnesi seçimi ve 
4mm kalem iğnesinin tedaviye kattıkları hakkında detaylı bilgiler verdi.

İkinci oturumda ise gelişen teknoloji ile tedaviye konfor ve güvenlik katan 
“güvenlikli kalem iğnesi” tanıtımı ve ürünlerin eczanelere sağladığı karlılıklara 
değinildi.

Tüm Yönleriyle Diyabet Konulu MİEP 
Gerçekleştirildi



Ankara Eczacı Odası < DOZ >  13 Ankara Eczacı Odası < DOZ >  13 

İnternet ortamında faaliyet gösteren bir şirketin, eczacılık mesleğini ve ecza-
cıları çağrıştıran bir isim kullanarak, elektronik ticaret yapması üzerine, AEO yöne-
tim Kurulu bu şirketin faaliyetlerini önlenmesini talep eden bir yazıyı, T.C. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na gönderdi.. 

AEO Genel Sekreteri Prof.Dr. Mustafa Aslan, “6197 sayılı Eczacılar ve Ecza-
neler Hakkında Kanun ile eczacı sıfatının ve eczane isminin nasıl kullanılabileceği 
esas altına alınmış olup, söz konusu kanunun 1’nci maddesinde, eczacılığın ta-
nımı yapılarak, eczacıların mesleklerini eczanelerde icra edecekler belirtilmiştir. 
Eczacılık diplomasına haiz eczacılar tarafından açılarak işletilen eczanelerde, va-
tandaşlara ilaç sunum hizmetinin veriliyor olmasının yanı sıra, eczanelerde gıda 
takviyeleri, bitkisel ürünler ile dermokozmetik ürünleri de satılmaktadır. Eczaneler 
isimlerini, içerisinde mesleklerini icra eden eczacılardan alıyor olmalarından do-
layı, vatandaşlarımız tarafından güven duyulan kurumlardır. Bu nedenle, vatan-
daşlarımız eczanelerden ilaç sunumu ve danışmanlığı hizmetini almalarının yanı 
sıra, gıda takviyeleri, bitkisel ürünler ile dermokozmetik ürünleri satın alırken de 
eczaneleri tercih etmekte ve eczacılarına güvenerek, eczacıların danışmanlığı 
altında bu ürünleri kullanmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu şirketin, eczacı adını 
kullanarak, eczacılık mesleğini ile eczacılık mesleğinin icra edildiği eczaneleri 
çağrıştıracak şekilde, vatandaşlarımızın güvenini suiistimal ettiği düşünülmekte 
olup, eczacılara kanunlarla verilmiş bir sıfatın haksız bir şekilde kullandığı görül-
mektedir.” dedi. 

Aslan, bu sebeble söz konusu şirket hakkında ilgili mercilere başvuru yap-
tıklarını belirtti.

Ankara Eczacı Odası, Eczacı 
Adı Kullanılan İnternet Siteleri 
Hakkında bildirimde bulundu

Türk Eczacıları Birliği tarafından SGK Protokolü ile ilgili görüş talebi 
istenmesi üzerine, AEO Mevzuat Komisyonu ile danışman eczacıların koor-
dinatörlüğünde bir çalışma yapıldı. 

AEO Mevzuat Komisyonu Başkanı Ecz. Cem Özcivanoğlu, “ Konu ile 
ilgili Odamızca yapılan  ve Yönetim Kurulumuzda kabul gören çalışma Türk 
Eczacıları Birliği’ne gönderilmiş olup web sayfamızda da meslektaşlarımı-
zın bilgilerine sunulmuştur” dedi. 

Özcivanoğlu, protokol hükümlerinin Eczane eczacılığı yapan ecza-
cıları çok yakından ilgilendirdiğini, bu nedenle 2015 yılı içerisinde gerçek-
leştirilecek protokol görüşmelerinin çok önem arz ettiğine dikkat çekti. 
Özcivanoğlu “Yaptığımız çalışmada, Kamu Kurum Iskontoları taşıma yü-
künün eczacıların üzerinden alınması, SGK’ya yapılan iskontoların, SGK’ya 
düzenlenen faturalar üzerinden hesaplanmasını ve protokolde yer alan 
para cezalarının çok yüksek miktarlara ulaşmasının önlenmesi gerektiğini 
belirttik” dedi.

SGK Protokolü İle İlgili Ankara Eczacı 
Odası Çalışması Yayımlandı
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Yönetmelik Değişikliği 
Çalışması

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ecza-
cılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelikle ilgili 
yaşanan  ve yaşanacak olan sıkıntıların gideril-
mesi amacıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir Eczacı 
Odaları tarafından hazırlanan yönetmelik deği-
şiklik önerisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Başkanlığı’na gönderildi. 

AEO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa As-
lan  “AEO web sayfasında da yayımlanan çalış-
mada ki değişiklik önerilerimizin kabul görmesi 
halinde pratikte uygulanması çok zor olan bir 
çok husus ortadan kalkmış olacaktır.” dedi.

AEO Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, eğitmenliğini Op. 
Dr. Ragıp Gürsel’ in yaptığı “Gözümüz ve Göz Sağlığını Korumanın Yolları” 
konulu Meslek İçi Eğitim Programı 28 Mart 2015 Cumartesi günü, 98 ecza-
cının katılımı ile AEO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 
AEO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan ve Sayman Ecz. Candan 

Aydoğan’ın yapmış olduğu açış konuşmasının ardından, gözümüz ve göz 
sağlığımızı korumanın yolları tüm detaylarıyla anlatıldı. Gürsel, lazerle teda-
vi yönteminden ve kullanılan bilgisayar  ekranlarının göz sağlığına olumsuz 
etkilerinden bahsetti.

 
Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun (sarı nokta hastalığı ) tanımı, bu 

hastalığın belirtileri, kimlerde daha çok rastlandığı ve nasıl tedavi edilmesi 
gerektiği konusunda katılımcılarıi bilgilendiren Ragıp Gürsel, bu hastalıkta 
beslenmenin ve vitaminin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

 
Eğitimin son bölümünde, Hukukçu - Kişisel Gelişim Uzmanı. Ferhan 

SÖZEN, kişisel bedensel hareket rahatlığını, dengeyi oluşturmanın ve ruhu 
rahatlatmanın yöntemlerinden bahsetti. İyi, dengeli ve sağlıklı bir bedene 
sahip olmanın denge ve mutluluktan geçtiğini belirten Sözen, bu ruh haline 
erişmenin yollarını anlatarak konuşmasını sonlandırdı.

“Gözümüz ve Göz Sağlığını Korumanın 
Yolları” Konulu MİEP Gerçekleştirildi
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Ankara ilindeki nöbetçi eczanelere gelen reçetelerin çoğunluğunun 
manuel reçete olması sebebiyle yaşanan sıkıntılar sonucu hastaların ve 
eczacıların mağduriyetinin giderilmesi ve e-reçete yazılmasının sağlan-
ması için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na AEO 
tarafından bir yazı gönderildi. 

Söz konusu yazıya istinaden Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tara-
fından, AEO’na gönderilen cevabi yazıda Türkiye Kamu Hastaneleri Kuru-
mu, Birlikleri’ne bağlı tüm hastaneleri uyardığını bildirdi. 

AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, “ Nöbetçi eczanelere çok sayı-
da manuel reçete gelmesi nedeniyle, meslektaşlarımız iş yoğunluğu yaşar-
ken, sıra bekleyen vatandaş da mağdur olmaktadır. Bazen sıra nedeniyle 
nöbetçi eczanelerimizde tartışmalar yaşanmaktadır. Normalde manuel re-
çete düzenlenmesinin istisna olması gerekmekte iken bu durum sıradan 
hale gelmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun hastaneleri uyarması 
sevindirici bir gelişmedir. Meslektaşlarımızın da bu konuda hassas davra-
narak, nöbetlerinde çok fazla sayıda manuel reçete gelmesi durumunda, 
odamıza bilgi vermesi konuyu takip etmemize yardımcı olacaktır” dedi.

Nöbetlerde Manuel Reçete Yazılması

Romancı, hikayeci ve gezi yazarı Buket Uzuner ile, 18 
Mart 2015’te Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümünde 80 
eczacının katılımı ile AEO 4. kat konferans salonunda bir 

söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, hayata dair pek çok önemli noktaya değinen Uzuner, günün 
anlam ve önemi ile ilgili paylaşımlarda da bulundu. Yazdığı “Uzun Beyaz Bulut 
Gelibolu” romanıyla Çanakkale Savaşı’ndan bahsedildiğinde akla ilk gelen ya-
zarlardan olan Buket Uzuner; Çanakkale Zaferi’ni, o günün şartlarında böyle bir 
zaferin neyi ifade ettiğini değerlendirdi ve savaşların siyasal boyutlarından öte 
insani boyutlar taşıdığını önemle vurguladı.

Konuşmasının ardından Uzuner katılımcılara, “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu” 
kitabını imzaladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri çerçevesinde zaferde pay sahibi olan 
10 kahramanımızın biyografilerinin yer aldığı resim sergisi de AEO 4. Kat Konfe-
rans Salonu’nda, söyleşiye katılan eczacılara açıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı Etkinliği
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27 Şubat 2015 tarihli Remi Gazete’de yayımlanan, 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık 
Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin, 11’nci mad-
desinin 2’nci fıkrası ile, “Evde sağlık hizmetinin sunumu 
esnasında gerekli olan ilaç ve/veya sarf malzemesi, hizmet 
sunan birim tarafından karşılanır.” düzenlemesi getirildi. 

Bu uygulamanın eczacının aleyhine olacağına dikkat 
çeken AEO başkanı Ecz. Süleyman Güneş, “ AEO Yönetim 
Kurulu tarafından, T.C. Danıştay 15. Dairesinde 2015/1759 
evrak numarası ile yönetmeliğin 11. maddesinin 2. fıkrasının 
öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve yargılama sonunda 
iptali talebi ile dava açılmıştır.” dedi.

Evde Sağlık Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne Dava Açıldı

Eczacı, yazar, edebiyat eleştirmeni Prof. Dr. Erendiz ATA-
SÜ’nün katılımı ile, 8 Mart 2015 Dünya Kadınlar Günü’nde 90 

eczacının katılımı ile Ankara Eczacı Odasının 4. kat konfe-
rans salonunda söyleşi gerçekleştirildi.

Kadınların çağlar boyunca yaşamış oldukları sorunları; kültürel, ekonomik 
ve toplumsal yönleriyle ele alan Atasü, çözüm önerilerinin üzerinde önemle dur-
du.   Türkiye’de kadın olmanın zorluklarına özellikle değinen Atasü; her annenin, 
kadına saygılı ve kadının değerini bilen erkek çocukları yetiştirmesi gerektiğini 
ifade ederken, toplumun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden de üzülerek 
bahsetti.

Kadınlara verilen eğitimin günden güne iyileştirilmesiyle, toplumun ilerle-
yen yıllarda kadınlar konusunda daha hassas olacağına inandığını da belirten. 
Prof. Dr. Erendiz Atasü, konuşmasının ardından imzalı kitabını eczacılara dağıttı. 

AEO Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Müberra Memiç; “ Sayın Atasü’nün 
söyleşisinin yanı sıra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ta-
rihte önemli başarılara imza atmış 17 Türk kadınının biyografilerinin yer aldığı 
bir resim sergisi de Odamız 4. Kat Konferans Salonu’nda ziyarete açıldı.” dedi.

Dünya Kadınlar Günü Söyleşisi 
Gerçekleştirildi
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GATA Komutanlığı Eczacılık 
Bilimleri Ziyaret Edildi

“SGK İle Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri” Konulu MİEP Gerçekleştirildi

24.04.2015 Cuma günü, AEO Başkanı Ecz. Süleyman 
Güneş, Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Müberra Memiç 
ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Pınar Emine Lokumcu, 
GATA Komutanlığı Eczacılık Bilimleri Merkez Başkanı Prof. 
Dr. Dz. Ecz. Kd. Alb. Yalçın Özkan’ı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette, GATA Komutanlığı Eczacılık Bilimleri Merkezi’nde 
ve hastane bünyesinde görevli akademisyen eczacılar da  
bulundu.

Eczacılık mesleğinin tarihi ve geleceği ile ilgili görüş 
ve önerilerin dile getirildiği ziyarette, işbirliği içerisinde 
mesleki konular hakkında sık sık bir araya gelinmesi yö-
nünde fikir birliğine varıldı.

AEO başkanı Ecz. Süleymen Güneş, 14 Mayıs Ec-
zacılık Günü kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinlik-
lerimize eşlik etmeleri konusunda davette bulunduğunu 
belirtti.

Konuşmacı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Fevzi 
Çakmak’ın katıldığı “SGK İle Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri” 
konulu Meslek İçi Eğitim Programı 25 Nisan 2015 Cumartesi günü, 95 
eczacının  katılımı ile AEO  4. Kat Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rildi.

 
AEO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan’ın yapmış olduğu 

açış konuşmasının ardından, Fevzi Çakmak, değişen eczacılık mev-
zuatı ve eczacı hakları, meslektaşlarımızın yaşadığı kesintiler, fesih ve 
cezai şartlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerden bahsetti.

 
Çakmak,  reçete karşılanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine 

değinirken, SGK ile yapılan protokol maddelerini irdeleyerek sözleş-
menin şartlarına açıklık getirdi ve eczacıların sorularını yanıtladı.
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Ankara Eczacı Odası, Aksaray Eczacı 
Odası’nı Ziyaret Etti

Ankara Eczacı Odası, Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

22.04.2015 Çarşamba günü,  AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, 
Sayman Ecz. Candan Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Necdet Şenba-
ba, Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Müberra Memiç ve Denetleme Kurulu 
Üyesi Ecz. Pınar Emine Lokumcu Ertüzün, Çankaya İlçe Sağlık Müdürlü-
ğü’ne yeni atanan  Dr. Tacettin Kakillioğlu’na kutlama ziyaretinde bulundu.

 
Göreve yeni atanan Kakillioğlu’na yapılan tebrik ziyaretinde, eczacılar  

arasındaki bağı güçlendirebilmek adına, çalışmalar yapılması, yapılacak 
çalışmalarda ve üretilecek projelerde işbirliği içinde hareket etmenin, taraf-
lar arasındaki diyaloğu artıracağı konusunda ortak bir kanaate varıldı. 

Aksaray Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Nazan Ulukuş Deniz ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, AEO yöneticileri tarafından ziyaret edildi. 

 
Gerçekleştirilen ziyarette, eczacılık mesleğine katkıda bulunma adına 

fikir alışverişinde bulunuldu. Son dönemde eczacılık sektöründeki sorunlar 
ve çözüm yolları konusunda yapılabilecekler tartışıldı. Eczacıların gelece-
ği açısından, sıkıntıların giderilmesi için eczacı odalarının birlikte hareket 
etmesinin önemi vurgulanarak, işbirliği içerisinde olunması gerektiğine ve 
ileriki zamanlarda ortak projeler geliştirilmesine karar verildi.

 
Aksaray ve Ankara Eczacı Odasının bugüne kadar yapmış oldukları 

projeler, bölgelerinde yaşamış oldukları sorunlar ve 2015 yılı ilaç alım proto-
kolünde yer alması gereken hususlar masaya yatırıldı.

 
Önümüzdeki süreçte daha sık yapılacak toplantılarla oda faaliyetlerin-

deki verimliliğin artırılması için ortak hareket etme hususunda mutabakata 
varıldı.
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Ankara Eczacı Odası Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu ile 
Çankaya Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen ve 26.03.2014  ile  
09.07.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen, İpek Neslişah Akdemir’in 
verdiği “Diksiyon” eğitimi ve 18.11.2014 / 20.01.2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Yeşim Sagut’un verdiği “İş ve Sosyal Hayatta İletişim”, tari-
hinde eğitimlere katılan meslektaşlarımıza sertifikaları 11.03.2015 tarihinde 
verilmiştir.

Sertifikalı Eğitim Programları 
Tamamlandı

AEO internet sitesinde yayımlanan haberde;  kemoterapi ilaçlarının hasta-
nelerden temininin iptali için dava açıldığı bildirildi. Dava dilekçesinde, SUT’un 
günübirlik  tedavi ile ilgili maddesinin iptali ile 21 Nisan 2015 tarihli SUT değişik-
liğinde yer alan alternatif ödeme yönteminin de iptalinin istendiği belirtildi. 

AEO internet sitesinde yayımlanan haber metni aşağıdadır.

“1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmesi planlanan ke-
moterapi ilaçlarının hastanelerden temininin kabulünün bizlerce mümkün olma-
dığını konuyla ilgili hukuki girişimde bulunacağımızı bildirmiştik. Odamız çalış-
malarını tamamlamış olup, aşağıdaki maddelere tarafımızca dava açılmıştır. 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur. 

1. Kamu Hastaneleri Birliği tarafından kanser ilaçlarının hastaneler ta-
rafından zorunlu olarak temin edilmesine ilişkin yayımlanan 13.04.2015 tarihli 
yazısının;

2. SGK ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 2015 yılı Götürü Bedel 
Hizmet Alım Protokolü’nün 6. maddesinin 4. paragrafının;

3. 21.04.2015 tarihli Resmi Gazete’ de SGK tarafından yayımlanan has-
taneler tarafından temini zorunlu kanser ilaçlarına ilişkin SUT değişikliğine ait 9. 
maddesinin c fıkrasının;

4. Halen yürürlükte olan ve 24.03.2013 tarihli Resmi Gazete’ de SGK ta-
rafından yayımlanan SUT’ nin günü birlik tedavi ile ilgili 2.1.2 maddesinin (B) 
fıkrasının;

5. Alternatif Sağlık Hizmeti Alım Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönergenin 2. maddesinin Ödeme Modeli başlıklı j fıkrasının;

6. SGK internet sitesinde 08.05.2015 tarihinde yayımlanan kanser ilaçla-
rına ilişkin listenin;

7. 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’ de SGK tarafından yayımlanan 
SUT değişikliğinin 2. maddesinde bahsi geçen, kurumun alternatif ödeme mo-
delleri oluşturabileceği hususunun;

8. 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’ de SGK tarafından yayımlanan 
SUT değişikliğinin 1. maddesinde bahsi geçen, Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan 
ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri 
cümlesinin, 

iptaline ve yürütmenin durdurulması istemi ile T.C. Danıştay İlgili Dairesi’ ne 
dava açılmıştır.”

Kanser İlaçlarının Hastaneler Tarafından 
Karşılanmasına Karşı Dava Açıldı
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Kamu Kurum İndirimlerinin (KKİ) doğrudan üretici firmalardan tahsil 
edilmesi için SGK’na yazı gönderildiği,AEO internet sayfasında dururuldu.

Söz konusu duyuru;

“İlaç üreticisi firmaları tarafından SGK’ya yapılan  Kamu Kurum İndiri-
minin(KKİ) serbest eczanesi bulunan eczacılar aracılığı ile tahsil edilmesi 
işlemine artık son verilmesi için Odamız bir süre önce bu konuyu yargıya 
taşımış ve ilgili SUT hükümlerinin iptali için dava açmıştır. KKİ’ lerin ecza-
neler aracılığı ile tahsil işlemi eczacıların cirosunda önemli bir daralmaya 
sebebiyet verdiği gibi, KKİ indiriminin firmalar tarafından  doğru bir şekilde 
uygulanıp uygulanmadığı hususunun kontrol edilmesi de  eczacılara ayrı 
bir iş yükü ve angarya getirmektedir.

 Esasen, bu uygulamanın çözümü basittir. Dünyanın bir çok ülkesinde 
uygulanan , KKİ ‘lerin doğrudan üretici firmalardan dpğrudan tahsil edil-
mesi (Payback) en basit yöntemdir. Eczanelerden ve dağıtım kanalların-
dan satılan ilaçların tek fiyatı olmalıdır. O da, Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirlenen  ve kutu üzerinde mutlaka yazılması gereken satış fiyatıdır. Kutu 
üzerinde fiyatların bulunmayışı eczacının sürsaj hakkının gasp edilmesi 
anlamına gelmektedir. Bu durumunda acilen düzelmesi için  T.C. Sağlık 
Bakanlığı’na yazı gönderilmiştir.

 
Kamu kurum iskontolarının tahsili işleminin eczacının sırtından kaldırıl-

ması için hazırladığımız yazı SGK’ na gönderilmiştir. 
 
Konuya ilişkin Odamız tarafından açılan dava da devam etmektedir.

Selçuk Ecza 
Deposu’na 
Taziye 
Ziyaretinde 
Bulunuldu

19.Şubat .2015 tarihinde AEO, Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, Genel Sek-
reter Prof. Dr. Mustafa Aslan, Sayman Ecz. Candan Aydoğan, ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ecz. Necdet Şenbaba, Ecz. Cem Özcivanoğlu, Ecz. Mehmet Aydoğan 
ile Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Müberra Memiç, Selçuk ve As Ecza Depoları 
sahibi, Aksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı  Dr. Ahmet Keleşoğlu’nun vefatı 
dolayısıyla Selçuk Ecza Deposu’na taziye ziyaretinde bulundular.  

Ziyaret esansında, Sn. Ahmet Keleşoğlu adına açılan taziye defterine duy-
gu ve düşüncelerini yazan AEO Başkanı Güneş,  Keleşoğlu’nun kaybından duy-
dukları üzüntüyü belirtti. 

İlaçlarda Uygulanan KKİ Doğrudan 
Üretici Firmalardan Tahsil Edilmelidir
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Keçiboynuzu Özü içeren bitkisel ürünün eczaneler-
den satışının devam etmesi ile ilgili AEO tarafından hazır-
lanan çalışmanın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na 
iletildiği, AEO web sayfasında yayımlandı. 

AEO Genel Sekreteri Prof.Dr.Mustafa Aslan, “ Her 
platformda bitkisel içerikli tıbbi ürünlerin mutlaka ecza-
nede ve eczacı danışmanlığında satılmasının önemini 
vurgulayan odamız son dönemlerde eczacı kamuoyunda 
tartışma konusu olan “Keçiboynuzu Özü” isimli ürünün de 
eskiden olduğu gibi bugün de sadece eczanelerden sa-
tışının devam etmesi gerektiğini ilgililere bildirmiştir.” dedi

Bitkisel Ürünün Adresi 
Eczanedir

14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri kap-
samında, 05 Mayıs 2015 Salı günü Gazi Üniver-
sitesi Gazi Konser Salonu’nda gerçekleştirilen 
Ankara Eczacı Odası Türk Halk Müziği Konseri 
izleyicilere son derece keyifli dakikalar yaşattı. 
Hasan Eroğlu şefliğinde eczacılar ve birinci de-
rece yakınlarından oluşan Ankara Eczacı Odası 
Türk Halk Müziği Topluluğu 28 eser seslendirdi.

Her yıl konserleri büyük beğeni toplayan 
Ankara Eczacı Odası Türk Halk Müziği korosu 
bu sene de büyük beğeni toplayarak başarıyla 
konserini tamamladı.

Türk Halk Müziği Konseri Gerçekleştirildi
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10 Mart 2015 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Kavaklıdere yetkilileri ve 
AEO yöneticilerinin katılımıyla Kırıkkale İli’ndeki  eczacılarla bir araya geldi. 

Toplantıda, mesleki sorunlar, Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri, kesinti 
yaşanmaması adına yapılabilecekler detaylarıyla ele alındı. Karşılıklı soru ve 
cevaplarla Sosyal Güvenlik Kurumu ve serbest eczacılar arasındaki sorunlar 
aydınlatılmaya çalışıldı. 

Toplantıda yapılan bilgi alışverişinin eczacılar açısından son derece yararlı 
olduğu görüldü. Bu bilgilendirme toplantılarının Ankara merkez ve ilçelerinde 
de ilerleyen zamanlarda yapılacağı bilgisi AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş 
tarafından verildi.

13 Haziran 2015 tarihinde Green Park Otel’de Kamu Eczacıları Çalıştayı 
gerçekleştirildi. AEO tarafından düzenlenen çalıştayda, kamuda çalışan eczacı-
ların sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştay açılış konuşmalarıyla başlayıp panelle devam etti. Panelistlerin 
sunumlarının ardından, öğle yemeğine geçildi. Öğleden sonra kurumlara göre 
bölünmüş salonlarda çalıştay devam etti. Sorunlar, beklenti ve çözüm önerile-
rinin raporlandırıldığı çalıştayın ardından hazırlanan raporlar sunuldu. Mesleki 
politikalara yön vermek adına kitapçık haline getirilecek raporlar toparlanarak 
çalıştay sona erdi.

Kırıkkale’de Bilgilendirme Toplantısı 
Gerçekkleştirildi

Kamu Eczacıları Çalıştayı Gerçekleştirildi
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Ankara Eczacı Odası, 
Trabzon Eczacı Odası’nı Ziyaret etti.

Trabzon Eczacı Odası hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda bir 
çok mesleki konu ve son dönemdeki gelişmeler konusunda karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu.

 
Ankara ve Trabzon Eczacı Odası Yöneticileri tarafından bölgelerinde 

yaşamış oldukları sorunlar ve 2015 yılı ilaç alım protokolünde yer alması 
gereken hususlar masaya yatırıldı.   

 
AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş; “Fikir bütünlüğü içerisinde ge-

çen toplantıda  mesleğimizi geleceğe daha güvenli bir şekilde taşıyacak 
projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapılması konusunda an-
laşmaya varıldı. Önümüzdeki süreçte daha sık yapılacak toplantılarla oda 
faaliyetlerindeki verimliliğin artırılması için ortak hareket etme hususunda 
mutabakata varıldı” dedi.

AEO internet sitesinde yayımlanan haberde;  
kemoterapi ilaçlarının hastanelerden temininin ip-
tali için dava açıldığı bildirildi. Dava dilekçesinde, 
SUT’un günübirlik  tedavi ile ilgili maddesinin ip-
tali ile 21 Nisan 2015 tarihli SUT değişikliğinde 
yer alan alternatif ödeme yönteminin de iptalinin 

istendiği belirtildi. 
AEO internet sitesinde yayımlanan haber 

metni aşağıdadır.
1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren uygu-

lamaya geçilmesi planlanan kemoterapi ilaçları-
nın hastanelerden temininin kabulünün bizlerce 
mümkün olmadığını, konuyla ilgili hukuki girişimde 
bulunacağımızı bildirmiştik. Odamız çalışmalarını 
tamamlamış olup, aşağıdaki maddelere tarafımız-
ca dava açılmıştır. 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur. 
1. Kamu Hastaneleri Birliği tarafından kan-

ser ilaçlarının hastaneler tarafından zorunlu olarak 
temin edilmesine ilişkin yayımlanan 13.04.2015 
tarihli yazısının;

2. SGK ile Sağlık Bakanlığı arasında imza-
lanan 2015 yılı Götürü Bedel Hizmet Alım Proto-
kolü’nün 6. maddesinin 4. paragrafının;

3. 21.04.2015 tarihli Resmi Gazete’ de 
SGK tarafından yayımlanan hastaneler tarafından 
temini zorunlu kanser ilaçlarına ilişkin SUT deği-
şikliğine ait 9. maddesinin c fıkrasının;

4. Halen yürürlükte olan ve 24.03.2013 ta-
rihli Resmi Gazete’ de SGK tarafından yayımla-
nan SUT’ nin günü birlik tedavi ile ilgili 2.1.2 mad-
desinin (B) fıkrasının;

5. Alternatif Sağlık Hizmeti Alım Komisyonu 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 2. 
maddesinin Ödeme Modeli başlıklı j fıkrasının;

6. SGK internet sitesinde 08.05.2015 tari-
hinde yayımlanan kanser ilaçlarına ilişkin listenin;

7. 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’ de 
SGK tarafından yayımlanan SUT değişikliğinin 
2. maddesinde bahsi geçen, kurumun alternatif 
ödeme modelleri oluşturabileceği hususunun;

8. 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’ de 
SGK tarafından yayımlanan SUT değişikliğinin 1. 
maddesinde bahsi geçen, Beşeri tıbbi ürün/ürün 
sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve 
bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri cümlesi-
nin, 

iptaline ve yürütmenin durdurulması istemi 
ile T.C. Danıştay İlgili Dairesi’ ne dava açılmıştır.

AEO Basın Açıklaması Yayımladı;
MESLEK HAKKIMIZI İSTİYORUZ!
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8 Mayıs 2015 tarihinde AEO Başkanı  Ecz. Süleyman Güneş ve Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Özkan Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Eczacılık alanında yaşanılan bir çok sıkıntının konuşulduğu görüşmede 
kemoterapi ilaçlarının sadece hastanelerden karşılanacak olması uygulama-
sını doğuracağı sıkıntılar masaya yatırıldı. Bu uygulamanın hem eczacıları 
hem de vatandaşları büyük ölçüde mağdur edeceği Ünal’ a iletildi. Kemote-
rapi ilaçlarının hastanelerden karşılanması ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunla-
rı içeren bir dosya Kurum Başkanına sunuldu.

Kurumda çalışan eczacıların maaşlarının diğer kurumlara oranla düşük 
olduğu hususunu da  kurum  başkanına ilettiklerini belirten AEO Başkanı Ecz. 
Süleyman Güneş, olumlu geçen görüşmemiz esnasında,  kanser ilaçları ve 
TİTCK ‘de görev yapan meslektaşlarımızın özlük hakları dışında, zam alan 

ilaçların zammın geçerlilik tarihine kadar depolar tarafından eczanelere gön-
derilmemesi hususunu da  görüştük diyen Kurum Başkanı Ünal bu konuda 
eczacı odası ile her türlü İTS bilgisini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti ve 
bu yanlış uygulamaya devam edecek depo ve dağıtım kanallarının cezalan-
dırılacağını belirtti.

 
Güneş, “ İkinci eczacı çalıştırma uygulamasının mahkeme kararıyla iki 

yıl ertelendiğini uygulamanın 12 Nisan 2016 tarihinde hayata geçirileceği  ve 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin aksayan yönlerinin düzeltil-
mesi için çalışmalar yapıldığı Ünal tarafından belirtildi. Bu konuda Ankara Ec-
zacı Odası’nın da katkı vermesi istendi. Eczacıları yakından ilgilendiren başka 
bir konu olan Eczacılıkta Uzmanlık Yönetmelik çalışmasının da konuşulduğu 
görüşmede  eczane stoklarının düzeltilmesi ve tüm ilaçlarını satışlarının İTS 
üzerinden gerçekleştirilmesi konusu da tartışıldı” dedi.  

AEO Başkanı ve Genel Sekreteri TİTCK Başkanı’nı Ziyaret Etti
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AEO web sitesinde yayımlanan duyuruda, “ www.eczanemizde.com 
isimli internet sitesiyle ilgili şikayetlerin üzerine Odamız site faaliyetlerinin 
durdurulması talebiyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yaptığı başvuru 
neticesinde gelen cevaba göre siteyle ilgili inceleme başlatıldığı tarafımıza 
bildirilmiştir. “ denildi.

Majistral ilaçların terkibine giren hazır ilaçların, MEDULA sistemindeki tedavi süresi kısıtlamasına dayandırılarak yapılan kesintilerle ilgili olarak AEO 
tarafından yapılan bir çalışma, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. AEO Genel Sekreteri Prof Dr. Mustafa 
Aslan,  “ Majistral reçetenin  terkibinde yer alan, etken madde ve hazır ilaçlar birlikte hazırlandıktan sonra, majistral  artık kendi başına bir ilaçtır ve bütün 
olarak bir kullanım süresinden bahis edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, majistral reçetenin terkibindeki hazır ilaçların tek başına kullanım süresinin söz 
konusu edilmesi mümkün değildir.Bu nedenle, SGK’ya gönderdiğimiz yazıda, majistral reçetelerde yer alan hazır ilaçlardan bir kutu fazla yazılı olduğun-
da, o ilacın kullanın süresi nedeniyle kesinti yapılmamasını talep ettik” dedi.

Eczacılık mesleğinin yanı sıra uzun yıllardır bowling ile uğraşmakta 
olan, Ankara Eczacı Odası üyesi Ecz. Erdoğan Karakullukçu 13-14-15 
Mart 2015  tarihlerinde Ankara Rollhouse Bilkent Bowling Salonu’nda 
gerçekleştirilen 1. Lig Türkiye Kupası müsabakasında 1. olarak kupayı 
kazandı. AEO Başkanı ecz. Süleyman Güneş,  “Meslektaşımız Sn. Er-
doğan Karakullukçu’yu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” dedi.

İnternetten Sağlık Ürünü Satışıyla 
Mücadeleye Devam

Majistral Reçeteler İle İlgili Çalışma

Eczacının Başarısı
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AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, Genel Sekreter Prof. Dr. 
Mustafa Aslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Mehmet Aydoğan, 
20.Şubat.2015 tarihinde, SGK Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik 
Merkezi Merkez Müdürlüğü’ne atanan Ecz. Fatih Çırakoğlu’na kutla-
ma ziyaretinde bulundu.

 
AEO başkanı Ecz. Süleyman Güneş, “Kutlama ziyaretinin ardın-

dan yapılan görüşmeye, Merkez Müdür Yardımcıları Sn. Ecz. Arzu 
Erkoç, Sn. Ecz. Elif Cihanoğlu ve Sn. Ecz. Muhammed Levent Kan 
da katıldı. Görüşmede, daha sık bir araya gelinerek Sosyal Güven-
lik Kurumu ve Odamız işbirliği ile meslektaşlarımız arasındaki bağı 
güçlendirebilmek adına, çalışmalar yapılması yönünde fikir birliğine 
varıldı.” dedi.

Ankara Eczacı Odası, Kavaklıdere Sosyal Güvenlik Kurumu’nu Ziyarette Bulundu

14 Mayıs Eczacılık Günü etkin-
likleri kapsamında 09 Mayıs 2015 
Cumartesi günü Gazi Üniversitesi 
Gazi Konser Salonu’nda gerçek-
leştirilen Ankara Eczacı Odası Türk 
Sanat Müziği Konseri izleyicilere son 
derece keyifli dakikalar yaşattı. Nevin 
Topçu şefliğinde eczacılar ve birinci 
derece yakınlarından oluşan Ankara 
Eczacı Odası Türk Sanat Müziği Top-
luluğu 30 eser seslendirdi.

 

Her yıl konserleri büyük beğeni 
toplayan Ankara Eczacı Odası Türk 
Sanat Müziği korosu bu sene de bü-
yük beğeni toplayarak başarıyla kon-
serini tamamladı.

Türk Sanat Müziği 
Konseri
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Ankara Eczacı Odası’nın Geleneksel Bahar Şenliği 31 Ma-
yıs 2015 Pazar Günü Akman Rönesans’ da çok sayıda eczacının 
ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Brunch ile şenlik başlarken, 
ödüllü oyunlar başta olmak üzere herkesin ilgi kaynağı oldu.

Geleneksel Bahar Şenliği Gerçekleştirildi

24.03.2013 tarihli 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1. 
maddesinde yer alan Kamu Kurum İskontolarının eczacıya mad-
di zarar vermesi nedeniyle bu maddenin yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali istemi ile Danıştay 15. Daire’ye 2015/2623 numara 
ile AEO tarafından dava açıldı.

Kamu Kurum İskontosuna Dava

AEO tarafından düzenlenen 14 Mayıs günü etkinlikleri kapsamında Anka-
ra’daki 3 AVM’ de, 15 – 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde üç gün süreyle stantlar 
açıldı. AVM’lere gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen stantlarda 
eczacılar görev aldı.

AEO 14 Mayıs Günü Kapsamında AVM 
Etkinlikleri Gerçekleştirdi
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Her yıl farklı oyun sergileyen Ankara Eczacı Odası Tiyatro Topluluğu, 
bugüne kadar 7 farklı oyunla izleyiciyle buluştu. Eczacılar ve birinci derece 
yakınlarından oluşan Ankara Eczacı Odası Tiyatro Topluluğu “Töre” adlı 
tiyatro oyununu 29 Mayıs 2015 tarihinde sahneledi.

 
Şirin Ergüven yönetmenliğinde, Ecz. Emel Ayan, Ecz. Fethiye Birdane 

Arsal, Ecz. Güzide Türk, Ecz. Hikmet Türk, Ecz. İlhan Özusta Kılıç,  Ecz. 
Meral Kiriş, Ecz. Özler Kiriş, Yelda Ertüzün, Aslı Akçay, Erdal Ayan ve Gam-
ze Yılmaz’ın sahne aldığı oyun izleyicilerin büyük ilgisi ile karşılaştı.

“Töre” Adlı Tiyatro Oyun Sahnelendi
AEO Sürekli Eğitim Merkezimi tarafından düzenlenen ve eğitmenliğini  Ecz. 

Ahmet Nezihi Pekcan’ ın yaptığı “ Geleceğin Majistral Eczaneleri” konulu Meslek 
İçi Eğitim Programı 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü, 110 meslektaşımızın katılımı 
ile Odamız 4. Kat Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

MİEP’te Pekcan majistral ilaçların ve formülasyonların öneminden bahsetti. 
Ülkemizde ve Dünya’da majistral formül yapımı ve majistral hazırlanırken karşı-
laşılan güçlüklere de ayrıntılarıyla değindi.

 Validasyon kriterleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun majistral formülasyon-
larda yaptığı kesintiler ve nedenlerine açıklık getirdi. Eczacıların majistral ilaç 
hazırlama, sunum ve ödemelerle ilgili genel olarak pratikte kullanacakları bilgile-
re değinilen MİEP başarıyla tamamlandı.

Geleceğin Majistral Eczaneleri Konulu 
MİEP Gerçekleştirildi
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14 Mayıs, 14 Okul

Doğru Beslenme ve Alkali Diyet Konulu MİEP Gerçekleştirildi

AEO Sürekli Eğitim Merkezimi tarafından düzenlenen ve eğitmenliğini 
Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun yaptığı “Doğru Beslenme ve Alkali Diyet” konulu 
Meslek İçi Eğitim Programı 05 Haziran 2015 Cuma günü, 120 eczacının  
katılımı ile AEO  Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

  
AEO Saymanı Ecz. Candan Aydoğan’ ın yapmış olduğu açış konuş-

masının ardından, ileri anti-aging yaklaşımlarını Ülkemizde ilk uygulayan 
hekimlerden  Dr. Ayşegül Çoruhlu, diyetin biyokimyasını hücre düzeyinde 
bir denge ile tüm meslektaşlarımıza anlattı. İç çevremizi temiz tutarak işe 
başlamamızı önerdi.

Alkali diyeti seçmenin insanların sağlığı için verebileceği en basit ama 
en büyük destek olduğunu söyleyen Çoruhlu en sağlıklı ve kalıcı kilonun 
nasıl verileceği’ sorusuna son derece detaylı cevaplar verdi.

Bilimsel Eczacılığın 176. yılını kutlanırken, AEO 14 Mayıs etkinlik prog-
ramına yeni bir proje daha eklendi.

 
AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş; ”Eczacılık mesleğini  insanla-

ra doğru anlatmanın önemini gördüğümüzden ve bu algının daha küçük 
yaşlarda oluştuğunu bildiğimizden bu sene İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
konferans salonuna sahip 14 ilkokul adı istedik. 14 ayrı okula giderek yak-
laşık 3000 öğrenciyle buluştuk. Bu buluşmada öğrencilerimize 14 Mayıs’ın 
anlamını, ilacın adresinin eczane olduğunu eczacının en sağlık danışmanı 
olduğunu, özellikle anne ve babalarının internetten sağlık ürünleri almama-
ları gerektiğini, bunun sakıncalarını, ilacın kullanırken dikkat edilmesi gere-
ken hususları ve mesleğimizi anlattık. Ve onlardan gelen soruları yanıtladık“ 
dedi. Program çerçevesinde aşağıdaki okullar ziyaret edildi; 

 
•	 Saray	İlkokulu									 	 •	Ayyıldız	İlkokulu
•	 Koç	İlkokulu	 	 	 •	Korkut	Ata	İlkokulu
•	 Özel	Ankara	Pınar	İlkokulu		 •	Kentkoop	İlkokulu
•	 Demirlibahçe	İlkokulu	 	 •	Çiğiltepe	İlkokulu
•	 Melek	Özen	İlkokulu	 	 •	Mehmet	Akif	İlkokulu
•	 Özel	Pi	Koleji	 	 	 •	Özel	Sınav	Koleji
•	 Aydınlıkevler	İlkokulu	 	 •Ali	Ersoy	İlkokulu	



AEO Nöbet Komisyonu 12/03/2015 tarihinde, 

Ecz. Ahmet Duman’ın başkanlığında 48 üyenin ka-

tılımı ile toplandı. 

Mevcut nöbet sistemi ile karşılaşılan sıkıntıla-

rın masaya yatırıldığı toplantıda açılış konuşmasını 

AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş yaptı. Daha 

sonra Ecz. Ahmet Duman başkanlığında sürdürü-

len toplantıda, mevcut nöbet sistemi ve nöbetlerin 

hazırlanma yöntemi, Duman tarafından üyelere ay-

rıntılı bir şekilde anlatıldı. 

Nöbet komisyonunun amacının hakkaniyet 

içerisinde nöbet dağılımını hazırlamak, hastanın 

ilaca kolay ulaşımını sağlamak olduğuna konuşma-

sında dikkat çeken Duman,” Hastaların ve nöbet 

tutan meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyete 

uğramalarını önlemek ve çözüm üretmek nöbet ko-

misyonun sorumluluğundadır.” dedi.

Toplantıda; ilaç dağıtım depolarının nöbet tu-

tan eczanelere yardımcı olmaları için, servis sayısı-

nı arttırmaları ve daha uzun süreyle hizmet verme-
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Ankara Eczacı Odası Nöbet Komisyonu Toplandı…



leri için çalışma yapılmasına karar verildi. Duman, 

Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.

Duman, toplantıya katılan komisyon üyeleri-

ne;  yeni dönemde nöbet bölgelerinin arttırılması, 

sistemin daha aktif çalışması, nöbet bölge sorum-

lularının daha etkin görevlendirilmesi ve yetkileri-

nin arttırılması ile oluşabilecek sorunların yerinde 

giderilmesinin sağlanabileceğinin önemini anlattı. 

Toplantıda, üyeler bu konu hakkında görüş birliğine 

vararak, konunun AEO Yönetim Kuruluna aktarılma-

sına karar verdi.

Toplantıda söz alan üyeler tarafından bölgeleri 

ile ilgili görüşler dile getirildi. Dile getirilen görüşler 

üzerinde yapılan tartışmaların yanı sıra ileriye dönük 

projelerin de görüşüldüğü toplantıda önemli karar-

lar alındı.

Ecz. Ahmet Duman, “Toplantıda öncelikle 

mevcut nöbet hazırlama sitemini görüştük. Bölge-

lerin özelliklerine göre nöbet sistemini tartıştık. Öne-

riler üzerinde görüştük, geleceğe dair planlamalar 

yaptık ” dedi. Duman, “Mevcut nöbet sisteminde 

üyelerimizin de bildiği gibi, her bölgede bir eczane-

ye ortalama 67 günde bir nöbet geliyor. Pazar günü 

nöbeti de yılda 1 kez geliyor. Odamızda hazırlanan 

bilgisayar programı ile hafta içi ve hafta sonu nö-

betlerini hazırlıyoruz. Program periyodik olarak nö-

betleri belirliyor. Resmi tatil günlerine ilişkin ise ma-

alesef periyod belirleme imkanımız yok. Zira bunun 

için dört veya beş yıllık periyod aralığında planlama 

yapmak lazım. Bu da yeni açılan veya kapanan ec-

zaneler nedeniyle mümkün değil, ama yine de ardı-

şık yıllara dikkat ediliyor” dedi.

Ecz. Ahmet Duman, AEO üyelerinin haklarını 

koruyacak ve vatandaşın da ihtiyacını karşılayacak 

şekilde hazırlanan nöbetler ile ilgili, bütün üyelerin 

önerilerini beklediğini belirtilerek, nöbet sisteminin 

daha iyi şekilde yürütülmesi için çalışmalarının de-

vam ettiğine dikkat çekti.
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Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu tara-
fından, Odamız yönetim kurulu üyesi Ecz. Mehmet 
AYDOĞAN’ın sorumluluğunda, kendisinin destek ve 
katkılarıyla düzenlenen 12. Ulusal Hasta Bilgilendirme 
Yarışması 16-19 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara Mey-
ra Palace Hotel’de gerçekleştirildi. 17 Nisan Cuma 
günü; Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Anka-
ra Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Atatürk Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi, Bezmi Alem Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Erci-
yes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kara-
deniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Marma-
ra Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Mersin Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi, Yakındoğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi temsilcile-
rinden oluşan 16 eczacı adayının katıldığı yarışmada 
kıyasıya bir mücadele yaşandı. Diğer katılımcılardan 
Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Dicle Üni-

versitesi Eczacılık Fakültesi, Erzincan Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi, Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi ve Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
öğrencileri ise bu heyecana izleyici olarak ortak oldu-
lar.

Ankara Eczacı Odası temsilcisi ve Gençlik Ko-
misyonu Eski Başkanı olarak yarışmayı izledim ve or-
ganizasyonun tüm detaylarını sizler için kaleme aldım. 
Yarışma sabahı sıralama ve reçete kurasının çekilme-
sinin ardından Ankara Eczacı Odası yönetim kurulu 
üyeleri ve izleyici olan tüm öğrenciler geleneksel Anıt-
kabir ziyaretini gerçekleştirerek mozoleye çelenk bı-
raktılar. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak; yurt gene-
linde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 
tüm eczacılık fakültelerinde canlı olarak yayınlanan 
yarışma için tüm teknik alt yapının titizlikle hazırlanma-
sının ardından yarışma başladı. 16 değerli meslekta-
şımız jüri üyesi olarak ve Ezaş da kurduğu sembolik 
eczane  ile yarışmaya katkı sağladılar. Yarışmacılar; 
jüri üyeleri tarafından hastayı karşılama biçimi, has-
tayı tanıma ve değerlendirme, hastanın şikayetlerini 

dinleme, hastanın tedavi hakkında bildiklerinin de-
ğerlendirilmesi, ilaçlar ve hastalıklar hakkında doğru 
bilgilendirme yapılması, bilgilerin etkili ve güven verici 
bir dille anlatılması gibi artistik, teknik ve reçeteye özel 
kriterler üzerinden değerlendirmeye alındılar. 

Organizasyonun 2. gününde, eczacılık adayla-
rını aydınlatmak adına, eczacılık mesleğinin değişik 
çalışma alanları ile ilgili paneller düzenlendi. Endüstri 
eczacılığının ve eczane eczacılığının detaylı bir şekil-
de incelendiği günün sonunda yeni mezun eczacıları 
bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri hakkında da bir 
panel gerçekleştirildi. Organizasyonun son gününde 
Ecz. Güzide Yazar tarafından “Hastayı anlamak ve 
Anlatmak” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi 
sonrası yarışan ve dereceye giren öğrencilere ödülleri 
takdim edildi. Katkısı geçen herkesin plaket ile onur-
landırılmasının ardından; ülkenin dört bir yanından 
gelen eczacı adaylarının, serbest eczacıların, akade-
misyenlerin ve destekçi firmaların memnuniyetlerini 
dile getirmesiyle birlikte organizasyon sona erdi.
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12, Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması

Ecz. Aslıhan AŞIK
AEO Kurumsal İlişkiler Sorumlusu



Yarışmamızın Jüri Üyeleri:

Ecz. Ahmet Alper DEMİRCİ,

Ecz. Barış Tolga DEMİRCİGİL,

Ecz. Burak Kaan SEYREKBASAN,

Uzm. Ecz. Funda GEZER,

Ecz. Hüseyin DOĞAN,

Ecz. İrem CERİT,

Ecz. Kadir Ernur GÜLÖREN,

Ecz. Mesil AKSOY,

Ecz. Mücahit BİRİK,

Ecz. Nurdan KÖYLÜ, 

Ecz. Orhan TUNÇLAR,

Ecz. Özgür HARAS,

Ecz. Recai ERSOY,

Ecz. Serpil ÖZTÜRK,

Ecz. Sıddıka KALEM

Ecz. Şale ÖKTEN 

18 Nisan 2015 Cumartesi, organizasyonun ikinci 
gününde ise organizasyona katılım sağlayan eczacı 
adayları için eczacılık sektöründeki çalışma alan-
larının detaylı olarak işlendiği paneller düzenlendi. 
“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı” konulu sunum, 
“Endüstri Eczacılığı”, “Eczane Eczacılığı” ve “Me-
zunlar Mentörlüğünde Eczacılık Mesleğine Yeniden 
Bakış” konulu panellerle gün boyu mesleğimizin tüm 
çalışma alanları ile ilgili kapsamlı bilgilere ulaşma 
fırsatı yakalayan öğrenci arkadaşlarımız, bu saye-
de geleceğe dair sorularının birçoğunun cevabına 
ulaşmış oldular. 2 günlük yoğun programın ardından 
katılımcılar,  Meyra Palace Hotel’de düzenlenen gala 
yemeğinde doyasıya eğlendiler. 

Organizasyonun son gününde ise katılımcıları, ödül 
töreninin yanı sıra mesleki ve sosyal yaşam için 
son derece faydalı programlar bekliyordu. Organi-
zasyonun destekçilerinden Bursa Ecza Kooperatifi 
Yönetim Krulu Üyesi Yeşim BAŞ tarafından gerçek-
leştirilen “Kooperatifçiliğin Önemi” ve Ecz. Güzide 
Yazar tarafından gerçekleştirilen “Hastayı Anlamak 
Ve Anlatmak” konulu paneller katılımcılardan yoğun 
ilgi gördü. Sonrasında, Ankara Eczacı Odası Gençlik 
Komisyonu’ndan sorumlu olan AEO yöneticisi Ecz. 
Mehmet AYDOĞAN ve AEO Başkanı Ecz. Süleyman 
GÜNEŞ’in konuşmalarının ardından dereceye giren 
öğrenciler açıklandı ve kendilerine ödülleri takdim 

edildi.  Yapılan puantaj hesaplaması sonuçlarına 
göre;

•	Atatürk	Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesi	öğrencisi	
Pelin Rezzan ÖZ Birinci,
•	İnönü	Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesi	öğrencisi	
Emre DOĞANAY İkinci,
•	Erciyes	Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesi	öğrencisi	M.	
Zeynep ÖZGEN  Üçüncü,
•	Yeditepe	Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesi	öğrencisi	
Şefika Burçin YILMAZGÖZ Dördüncü,
•	Gazi		Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesi	öğrencisi	
Demet ERKAN Beşinci oldu.

Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu 
Üyeleri:

Erdem Ahmet Dura-

nöz

Başkan

Gürkan Çoker II. Başkan

Begüm Narin Genel Sekreter

Umut Açaroğlu Sayman

Berna Ekici Denetleme Kurulu

Ece Tutkun Denetleme Kurulu

Ahmet Erdem Köşker Denetleme Kurulu

Damla  Avcı Sosyal İşler Sorumlusu

Melike Yıldırım Halkla İlişkiler 

Sorumlusu

Özer Karsavurdan Eğitim Bilgilendirme 

Sorumlusu

Sibel Kösetürk SEO

Fatih Bağardı Basın Yayın Sorum-

lusu

Yasemin Salih Üye

Kaan Burak Sorgunlu Üye

Şeyda İlipınar Üye

Fatma Bebekli Üye

Cemre Toprak Üye

Yiğit Ceylani Üye

Mevlüt Kaan Can         Üye

Fırat Bodur Üye

Atakan Şahin Üye

Berkay Albayrak Üye

Muhammet Fatih İlhan Üye

Zeynep Kaplan Üye
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14 Mayıs Bayramımız ve Eczacılık Günlerimiz 
Güzellikler İçinde Geçti

AEO’dan Haberler

Prof. Dr. Mehtap UYSAL
AEO TEB Büyük Kongre Delegesi



Bilimsel Eczacılığın 176. Yılını kutladığımız bu 
seneki 14 Mayıs Eczacılık Bayramımız her yıl olduğu 
üzere Anıtkabirde aslanlı yolun başında bir araya ge-
lip beyaz önlüklerimizin giyilmesini takiben Atamızın 
mozolesine çelenk bırakma merasimiyle başladı. Ar-
dından Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile or-
taklaşa gerçekleştirdiğimiz tören için Ankara Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi konferans salonuna geçildi. 

Açılış konuşmalarından sonra meslekte 30,40 
ve 50. yılını dolduran meslektaşlarımıza plaket takdim 
edildi. Akademik aşama kaydeden meslektaşlarımıza 
biniş giydirildi ve başarı belgeleri verildi. 14 Mayıs Ec-
zacılık Günleri kapsamında 3 spor dalında düzenledi-
ğimiz turnuvalarda dereceye giren takımlara kupa ve 
madalyaları tören sırasında takdim edildi. 

Törenin ardından öğle yemeği yenilip, öğleden 

sonra panelle devam edildi. Panelde Türk Eczacıları 
Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK ve Ankara, Ha-
cettepe, Gazi Üniversitelerinin Eczacılık Fakültesi De-
kanları, eczacılıkta yeni istihdam alanları konu başlıklı 
sunumlar yaptılar. Panelle aynı saatte bahçede “Son 
İstasyon” adlı grup konser verdi. Aynı günün akşamı 
geleneksel eczacılık balosu 600 kişinin katılımı ile Bil-
kent Otel’de yapıldı. 

15-16-17 Mayıs tarihlerinde ise Eczacılık Fa-
kültesi öğrencilerimiz ve değerli meslektaşlarımızla 
Cepa, Taurus ve AnkaMall alışveriş merkezlerinde 
kurulan stantlarla halkla buluştuk. Tansiyon ve beden 
kitle indeksi ölçümü yapılan, temel sağlık konularında 
bilgi verildiği ve akılcı ilaç kullanımı konusunda danış-
manlık yapılan stantlarımızda kamuoyunun eczacılık 
gününü ve eczacının toplumdaki önemini kavraması 
adına çeşitli el broşürleri dağıtıldı. 

20-27 Mayıs haftasında ise Ankara’daki 14 ilk 

okulda yaklaşık 3000 öğrenciye eczacılık mesleği 

tanıtıldı ve eczane dışında sağlık ürünü almanın sa-

kıncaları anlatıldı. 29 Mayıs 2015 tarihinde gerçekle-

şecek Ankara Eczacı Odası tiyatro grubunun sahnele-

yeceğin “Töre” adlı oyunla devam eden etkinliklerimiz 

31 Mayıs 2015 tarihinde Akman Rönesans’ta gerçek-

leştirilen brunch eşliğinde son buldu. 5 Mayıs 2015 

tarihinde Ankara Eczacı Odası Türk Halk Müziği kon-

seriyle başlayan ve 9 Mayıs 2015 tarihinde Ankara 

Eczacı Odası Türk Sanat Müziği konserimiz ile devam 

eden etkinliklerimiz, yaklaşık 1 ay boyunca Eczacılık 

Mesleğimize verdiğimiz değerin anlamlı bir ifadesi 

olarak hem toplum algısında hem de meslektaşlarımı-

zın kalplerinde yer etmesi açısından bizleri çok mutlu 

etmiştir. Gelecek 14 Mayıs Eczacılık Bayramlarımızda 

daha coşkulu ve güzel günlerde buluşmak üzere..

Ankara Eczacı Odası < DOZ >  35 

AEO’dan Haberler



36  < DOZ > Sayı 10 / 2015 

Söyleşi

Salih Ağaç(S.A): Uğur Bey,  öncelikle yoğun 
temponuz içinde bize zaman ayırdığınız in teşek-
kür ederiz. Herkesin bir hikayesi vardır derler. Biz-
ler de sizin hikayenizi daha geniş kitlelere iletmek 
amacındayız. Dilerseniz röportajların klasik ilk 
sorusu ile başlayalım  Çocukluğunuzdan bugüne 
kadar geçen süreyi kısaca bize aktarabilir misiniz?

 Uğur Gümüş(U.G): 45 yaşındayım, 09-09-1969 
Trabzon doğumluyum. İlk ve ortaokulu Trabzon’da, 
liseyi Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladım. 1996 
yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesine 
başladım. Mezuniyetimin ardından, Ankara Jandarma 
Okullar Komutanlığında askerlik görevimi de tamamla-
yarak, Ankara Keçiören’de halen sahibi bulunduğum 
Dalgıç Eczanesi ile serbest eczacılık hayatıma başla-
dım. Evli ve bir çocuk babasıyım. Eşim de benim gibi 
eczacı.

S.A: Mesleğinizi seviyor musunuz?

U.G: Uzun yıllar rahatlıkla çalışılabilen, insanlarla 
iç içe ve yaratıcılığa dayalı bir mesleğe sahip olduğu-
mu düşünüyorum. İnsanların yardımına koşmak beni 
mutlu ediyor.

S.A: Hayatınızda büyük önem taşıyan spor 
hakkında neler söylemek istersiniz?

U.G: Spor ile tanışmam KTÜ de oldu. Öğretim 
üyesi bir babanın oğlu olduğum için Üniversite yer-
leşkesinde oturduk. O dönemde Trabzon’da bulunan 
bir Alman hocadan tenis dersleri aldım. Yüzmeyi ise 
bana Karadeniz öğretti desem herhalde yalan olmaz. 
Daha sonrasında babamın vefatı ve üniversite öğreni-
mim için Ankara’ya geldik. Üniversite yıllarında fakülte 
takımında basketbol oynadığım takım arkadaşım Ali 
Bora Ersoy’ un önerisiyle atletizme ilgi duydum. Milli 

atlet Sefa Het ile yaptığımız bir görüşme sonrasında 
ise, kendisi bana atletizmin benim için çok uygun bir 
branş olduğunu ve özellikle kısa mesafelerde, çok ça-
lışarak başarıyı yakalayacağımı söylemişti. Böylece 
atletizm lisansımı da çıkartarak, Atletizm Eski fede-
rasyon başkanlarından ortopedist Prof. Dr İlker Çetin 
antrenörlüğünde atletizme başladım. Kısa süre sonra 
Üniversite oyunlarında başarılı oldum. Yükselen gra-
fiğimin ilk meyvesini Galatasaray Kulübü’ne transfer 
olarak almıştım. Ardından Yeşilyurt Spor Kulübü’ne 
transfer oldum. Öte yandan hentbol oynamaya da de-
vam ediyordum. Aynı yıl sporcusu olduğum Evrensel 
Koleji’ni  takım arkadaşlarımla birlikte bir üst lige taşı-
dık. Ancak geç yaşta bu spora başlamam ve yaşımın 
ilerlemesiyle artık başka bir platforma adım atıyordum. 
Üniversite yıllarım çok geri de kalmıştı. Masterler kate-
gorisi benim için yeni bir sayfayı ve yaşam tarzını da 
beraberinde getiriyordu.

Madalyalı Bir Atlet: Ecz. Uğur GÜMÜŞ

Ecz. Salih AĞAÇ
AEO Haysiyet Kurulu Sözcüsü
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S.A: Spor yaşantınızda elde ettiğiniz başarıla-
rı sıralıyabilir misiniz?

 U.G: Atletizm Federasyonu faaliyet programında 
yer alan kışın kapalı salon ve yazın açık pist yarışla-
rında ülkemi birçok kez temsil ederek madalyalar ka-
zandım ve atletizm şeref listelerinde  yer aldım. Her 
yıl sadece sağlık sektörü mensuplarının diplomalarını 
ibraz ederek katılabildiği spor organizasyonu olan, 
Medigames spor oyunlarına katıldım ve  her yıl ma-
dalyalar kazandım. Medigames spor oyunları, 8 gün 
sürmekte  ve genellikle 40 ülkeden 2000 e yakın sağlık 
mensubu sporcunun 24 olimpik branşta 5 kategoride 
yarışması ile organize edilmektedir. Kısacası sağlıkçı-
ların olimpiyatı  da diyebiliriz.

 S.A: Atletizm hakkında kısa bir bilgi de vere-
lim isterseniz.

U.G: Atletizm; koşu, atlama ve atma dallarını 
içeren kurallara bağlanmış pist ve alan sporudur. Ba-
yanlar için heptatlon, erkekler için dekatlon koşu, atma 
ve atlamaları birlikte içeren yarışmalardır. Pist yarışları, 
özel atletizm stadyumlarındaki kulvarlara ayrılmış elips 
biçimindeki koşu pisti üzerinde yapılır. Ortadaki çim 
alan ise atma ve atlama yarışlarına ayrılmıştır. Pist, kul-
var, engel, stafet, çıkış takozu, cirit, disk, çekiç, gülle, 
uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, sırıkla 
yüksek atlama v.b terimler ilgi duyanlar için kısaca ilk 
başlıklar olabilir.

S.A: Peki sizi en çok mutlu edenler neydi?

U.G: Tabii ki madalya almak ve kürsüde bayrağı-
mızı sallamak. Üniversite oyunlarında Hacettepe Ec-
zacılık Fakültesi hentbol takımını namağlup şampiyon 
yapmamızın bendeki hatırası başkadır. Halen atletizm 
camiası içinde eski GS lı atlet olarak anılmak bana ay-
rıca keyif veriyor.

S.A: Atletizm alanına yönelik başka projeleri-
niz var mı?

U.G: Evet, hatta bir 
kısmını hayata geçirdim 
bile, 2 sene yardımcı ant-
renörlük ve 2 kursun ardın-
dan Atletizm Antrenörlük 
belgemi aldım. AÜ Spor 
yönetimi bölümünde son 
dönemimi okumaktayım. 
Gelecekte ise T.C. Gençlik 
ve Spor Bakanlığına bağlı 
federasyonlarda makam-
larda yer alacak eczacı 
meslektaşlarımıza destek 
olacak politikaların oluştu-
rulması, Milli olimpiyat ko-
mitesi, Anti Doping Ajansı gibi sporun 
ilaç, kimya, ergojenik destek ürünleri, 
fizyolojisi ile ilgili kurumlarında eczacı-
ların etkin ve yetkin olması için gerekli 
eğitim ve iştiraklerinin sağlanması ko-
nusunda kişilere ve kurumlara yönelik 
planlamanın yapılması, Eczacılarımızın 
spora ayırdığı zaman ve kaynakların 
dost eller tarafından tek elden yorumla-
nıp toparlanarak katılımın ve birlikteliğin artırılması ko-
nularında Ankara Eczacı Odası’na katkıda bulunmak 
amaçlarım arasında sayılabilir. Ankara Eczacı Odası 
etkinlik planlamasında sportif organizasyonlara toplu 
katılımın artırılması ve başlangıç, atletik biçimleniş, 
özelleşme ve yüksek performans ile tamamlanacak 
antreman planlaması sürecinden eczacılarımızın ka-
deme kademe faydalanmasını sağlamak da projele-
rim arasında. Farklı vizyona sahip meslektaşlarımın 
görüş acılarının sektörümüzdeki problemlere farklı 
bakış acıları ile çözümler sunacağına ve bir sinerji ya-
ratacağına da inanmaktayım.

S.A: Sayın Uğur Gümüş, sizlere bu güzel rö-
portaj için çok teşekkür ediyor, başarılarınızın de-
vamını diliyorum. 

U.G: Ben de size ve Doz Dergisi yayın kuruluna 
teşekkür ederim.

Ankara Eczacı Odası etkinlik planlamasında sportif organizasyonlara toplu katılımın artırılması 
ve başlangıç, atletik biçimleniş, özelleşme ve yüksek performans ile tamamlanacak antrenman 
planlaması sürecinden eczacılarımızın kademe kademe faydalanmasını sağlamaktır amacım.





Ankara Eczacı Odası’nın Resmi Kurumlardaki Temsilcileri

1986 yılında Ankara’da doğdum. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldum. 
2010 yılında aynı fakültenin Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 
Halen, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda doktora yapıyorum, aynı 
zamanda da araştırma görevlisi olarak görevime devam etmekteyim. Resim ve fotoğrafçılık amatör uğraşlarımdır. 
Mesleğimizin her gün daha parlak günler yaşadığını, saygınlığının artarak devam ettiğini görmek en büyük 
dileğimdir. Bu amaç doğrultusunda bir akademisyen olarak mesleğe katkıda bulunmaya gayret ediyorum. 

Uzm. Ecz. Gizem Gülpınar

19 Ağustos 1980 tarihinde Ankara’da doğdum. Ortaokul ve lise eğitimimi Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladım. 
1998 tarihinde Ankara Eczacılık Fakültesi’ni kazanarak aynı okuldan mezun oldum. Birinci sınıfta IPSF/AUPSG vasıtasıyla 
Barselona’da staj yaptım. Üniversiteyi bitirdikten sonra SSK Ankara FTR Hastanesi’nde 4 ay, SSK Kırıkkale Hastanesi’nde 
bir yıl süreyle görev yaptım.  Bu dönemde Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı’nda yüksek 
lisans eğitimine başladım. 2004 yılında Ankara Çankaya’da kendi eczanemi açtım. 2008 yılında eczanemi devrederek 
Gazi Üniversitesi’ndeki eğitimime araştırma görevlisi olarak devam etmeye karar verdim. Üniversitemizce görevlendirilerek 
Haziran 2014 tarihinden itibaren Amerika’da “National Institute of Standards and Technology” de misafir araştırmacı olarak 
çalışmaya başladım. Bu kurumda birinde proje lideri olmak üzere 4 farklı projede yer almaktayım. Her zaman yeniliklere ve 
keşfetmeye açık bir insan oldum. İlk mezun olduğum andan itibaren Ankara Eczacı Odası’nda çeşitli komisyonlarda görev 
aldım. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum mesleğimi farklı alanlarda icra etmenin bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum.

23 Nisan 1987’de Adana’da doğdum. İlk ve orta öğretimimi Adana’da tamamladım. 2006 yılında Ankara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girdim. Lisans eğitimim sırasında fakülte ve üniversite çapında öğrenci 
temsilcisi olarak görev aldım. 2011 yılında mezun olduktan sonra Fakültemiz Farmakognozi Anabilim Dalı’na 
araştırma görevlisi olarak atandım. 2014 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Halen doktora öğrencisi 
olarak lisansüstü eğitimime devam etmekteyim. Fakültemizin öğrencilere verdiği nitelikli eğitimin bir parçası 
olmaktan ve meslek örgütümüz olan Ankara Eczacı Odası’nda fakültemizi temsil etmekten mutluluk duyuyorum. 

Ecz. Melek Karacaoğlu

Ecz. Sanem Hoşbaş
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Candan Cana  

Bugün Günlerden Mayıs...
Mustafa Kemal Atatürk’ün  Nutuk’da kaleme 

aldığı;
 
“Osmanlı ülkeleri bütün bütüne parçalanmıştı. 

Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu 
kalmıştı. Son sorun, bunun da paylaşılmasını 
sağlamak için uğraşılmaktan başka bir şey değildi. 
Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, 
hükümet, bunların hepsi anlamını yitirmiş birtakım 
anlamsız sözlerdi.

Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve 
ne gibi yardım istemek düşünülüyordu?

Öyleyse sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi?

Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. 
O da ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız 
yeni bir Türk devleti kurmak.

İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan önce 
düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına 
ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, 
bu karar olmuştur.”

 
sözleriyle “Benim Kararım” kısmında açıkladığı 

Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak basarak  ulusal 
egemenliğimizi başlattığı Mayıs...

Bugün günlerden Mayıs..

Eczacıya sormadan, eczacıya danışmadan 
sürekli yaşam alanlarımızı daraltarak eczanelerin 
devre dışına bırakılma senaryoları içerisinde 
kutladığımız, sağlık hizmeti görevimiz ve 
savunduğumuz düşüncelerden asla ödün 
vermeyeceğimiz , Galenus’dan günümüze birey 
ve toplum sağlığı için sürdürdüğümüz  mücadeleyi 
sonuna kadar devam ettireceğimiz 14 Mayıs 
Eczacılık Günü’nün yer aldığı Mayıs..

Bugün günlerden Mayıs..

Toprak ananın soğuk kış günlerinden sonra 
sessizliğini bozarak canlandığı , doğanın yeniden 
kırmızı, mor, sarı ve pembeyle buluştuğu Mayıs...



Çağlayanların gürül gürül aktığı , umutların 
tomurcuklandığı, kuşların besteleriyle bizi 
şenlendirdiği Mayıs..

Tabiatın bize hangi dillerde merhaba dediğini 
öğreten Mayıs..

Bugün günlerden Mayıs..

Uğur, kısmet ve bereketiyle gelerek baharı 
müjdeleyen Hıdrellez.

Hıdrellez, doğanın canlanmasına karşı duyulan 
sevinç..

Hıdrellez, yaşam enerjisi..
Hıdrellez, umut..
Hıdrellez, mucize..
Hıdrellez, keramet..
Kıştan yaza geçiş ritüelleri.. 
Ülkemizin  renkli mozaiğinde her yörede ayrı 

ayrı kutlanan hıdrellez.. 

Ab-ı hayat yani hayat suyu içerek ölümsüzlüğe 
ulaşan ve zaman zaman insanların arasında 
dolaşarak zor durumda olanlara yardım ettiğine 
inanılan Hızır Peygamberin yazılan ve çizilen dilekleri 
okuması umudu..

Doğayla birlikte hayallerin, gelecekten beklenen 
isteklerin artarak çoğalması ve gerçekleşmesi 
arzusu..

Bugün günlerden Mayıs..

Ve bu güne  tanık olamayan 102 kadın..

102 can, 102 anne, 102 sevgili, 102 eş , 102 
evlat, 102 kardeş, 102 insan yok edildi.

Sadece Ocak 2015’ten bugüne...
Baharın ısrarla canlanmasına inat onların canı 

alındı sevdikleri tarafından. 
İnsanın sevmeyin bizi diye haykırası geliyor, 

n’olur sevmeyin bizi, sevmeyin bizi, sevmeyin diye..
Kadın cinayetleri değil bunun adı, erkek terörü. 
Terör siyasal, dinsel ve/veya ekonomik 

hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere; resmi, yerel ve 
genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü 
şiddet içeren yolun kullanımı olduğuna göre; bunun 
içine sevgiyi, sevdayı, sahiplenmeyi dahil ettiğimizde 
karşılaştığımız manzara işte bu. Kadının yok edilmesi.

102 sadece öldürülenlerin sayısı, bir de “ölsem 
de kurtulsam” diyenler var.

Ya da ölmediğine şükredenler; Dün eczaneme 
gelerek kol askısı alan Nagehan gibi. Koca 
dayağından sakat kalan henüz 32 yaşında olan 
Nagehan hepimizin kardeşi. Mayısın farkında 
olmayan açan papatyaları kurşun sanan, cebindeki 
son parayla kendine derman arayan kızımız.Her 
günü gri, her günü kış.

Baylar, kadınlar şiddeti tek başına durduramaz 
gelin hep birlikte uyanalım bu kabustan..Her zaman 
olduğu gibi yan yana, omuz omuza..

Mayısları doya doya yaşasın kadınlarımız...
Nazım Hikmet’in dediği gibi ;

Kimi der ki kadın
Uzun kış gecelerinde yatmak içindir.
Kimi der ki kadın
Yeşil bir harman yerinde
Dokuz zilli köçek gibi oynatmak içindir.
Kimi der ki ayalimdir,
Boynumda taşıdığım vebalimdir.
Kimi der ki hamur yoğuran.
Kimi der ki çocuk doğuran.
Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne 

vebal.
O benim kollarım, bacaklarım, başımdır.
Yavrum, annem, karım, kızkardeşim,
Hayat arkadaşımdır..

Bugün günlerden Mayıs..
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Baylar, kadınlar şiddeti tek başına durduramaz gelin hep 
birlikte uyanalım bu kabustan..Her zaman olduğu gibi 
yan yana, omuz omuza. Mayısları doya doya yaşasın 

kadınlarımız...

Ecz. Candan AYDOĞAN / AEO Saymanı

Not: Dergimiz basıma hazır olana kadar, ülkemizde öldürülen kadın sayısı 144’e ulaşmıştır.
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Söyleşi 

Eczacılık Mesleğimize değer katanlar söyleşilerimizde daha önce Sayın Eczacı Hilmi Şener ve 
Sayın Eczacı Ahmet Cemal Toplu ile birlikte olma fırsatı bulmuştuk. Serimize Birleşik Eczacılar 

Grubunun kurucularından Sayın Eczacı Nail Uzunoğlu ile devam etmenin gururunu yaşıyoruz. 
İlkeli, örnek meslek büyüğümüze, çok içten söyleşisi ve öğrettikleri için teşekkür ederiz. 

Prof. Dr. Mehtap UYSAL
AEO TEB Büyük Kongre Delegesi

Ecz. Nail UZUNOĞLU



Mehtap Uysal(M.U): Sayın Nail Uzunoğlu 
hoş geldiniz DOZ sayfalarımıza. Sizin gibi Ecza-
cılık Mesleğimize ve Meslek Örgütümüze uzun 
yıllar özverili, onurlu bir şekilde hizmet etmiş bir 
büyüğümüzü, meslektaşımızı ağırlamaktan gurur 
duyuyoruz.   Bize biraz kendinizden bahse-
der misiniz?

Nail Uzunoğlu(N.U): 03.03.1952 yılında Ela-
zığ’ın Ağın ilçesinde doğdum. Türk Ordusunda Subay 
olan babamın görev yerleri nedeniyle İlkokula 1957 
yılında Ardahan’da 23 Şubat İlkokulunda başladım,  
ortaokulu Ankara Atatürk Lisesinde, liseyi İstanbul ve 
Malatya’da bitirdim. Eğitim hayatımdaki bu yer değiş-
tirmelerin bana güzel bir hayat tecrübesi kazandırdı-
ğını düşünüyorum. Güzel Anadolu’yu ve İstanbul’u 
daha çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda tanımak benim 
eğitimime ayrıca bir katkı yapmıştır. 

M.U: Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz? 
Hangi Fakültede okudunuz? Üniversite hayatı size 
neler kattı?

N.U: 1970 yılında Eczacılık Eğitimime. daha son-
ra 1982 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
adını alan Ankara AİTİA Eczacılık Yüksek Okulunda 
başladım. 1975 yılında mezun oldum. Stajlarımı Ma-
latya Şifa Eczanesi ve Eczacıbaşı İlaç San. Tic. AŞ. 
‘de yaptım. Eczacılık fakültesinde okumak değerli br 
sağlık çalışanı olmak yanında sevgili eşimi de tanıma-
ma vesile oldu.1978 yılında Ecz. Hülya Uzunoğlu ile 
evlendim. Evliliğimden Zeynep isminde bir kızım ve 
bir torunum var. Hayatımın en önemli kazançları onlar-
dır . 1975-1986 yılları arasında mesleğimi yapmadım. 
Aile şirketinde yönetici olarak çalıştım. 

M.U: İlk Eczanenizi ne zaman ve nerede aç-
tınız? Ankara Eczacı Odasında ilk göreviniz nasıl 
başladı? 

N.U: 1986 yılında ilk Eczanemi Keçiören Tepeba-
şında açtım aynı yıl Ankara Ecza Koop’a üye oldum. 
Sayın Hilmi Şener’in de yönetim kurulu üyesi olduğu 
dönemde Ecza Koop’ta Yönetim Kurulu Üyeliği yap-
tım yine bu dönemde Ankara Eczacı Odası Keçiören 
Bölge Temsilcisi idim. Meslek Örgütümüzde çalışmak 
benim için her zaman bir gurur oldu. Bölgemdeki tüm 
serbest eczacılarımız ile yakın diyaloglarım oldu. Her 
türlü sorun, dilek ve şikayetlerini dinledim ve AEO ile 
aralarında bir köprü kurmaya çalıştım. 

 
M.U: Birleşik Eczacılar’ın kurucu üyesi olmak 

gibi çok değerli ve gurur verici bir kimliğiniz de var. 
Bize yaşadığınız o dönem yaşadığınız süreçlerden 
bahseder misiniz? 

N.U: Sayın Hilmi Şener, Sayın Süleyman Güneş, 
Sayın Mustafa Aslan ve arkadaşlarının 2001 yılında 
kurdukları Eczacılar Onur Gurubu ve Birleşik Eczacılar 
Gurubu’nda kurucu üyelerinden biri oldum. Bu durum 
meslek hayatımda yaşadığım en güzel tecrübelerden 
biridir. Bugün Ankara Eczacı Odası’nda devam eden 
Birleşik Eczacılar yönetiminin yaptıkları başarılı çalış-
malar ve gösterdikleri mücadeleler o dönem ne ka-
dar haklı bir hareket içinde olduğumuzu bana tekrar 
hissettirmektedir. 2001 yılında Ankara Eczacı Odası 
Yönetim Kurulu seçimlerini Sayın Hilmi Şener Başkan-
lığında kazandıktan sonra Sayın Süleyman Güneş ve 
Sayın Mustafa Aslan ile birlikte muvazaa komisyonu 
üyeliği ve daha sonra Nurten İnal başkanlığında de-
netleme komisyon üyeliği yaptım.

M.U:  Meslek Örgütümüz ve Eczacılık alanın-
da yaptığınız diğer görev ve çalışmalar nelerdir? 

N.U: Sayın Hilmi Şener’in Ankara Eczacı Oda-
sı başkanlığının 2 döneminde Türk Eczacıları Birliği 
Büyük Kongre Delegeliği ve EGAŞ AŞ. Denetleme 
Kurulu Üyeliği de yaptım. Muvazaa komisyonu üyeli-
ğim döneminde muvazaa ile aktif mücadele ederken 
eczanem kurşunlandı ama bu haklı ve kararlı müca-
delelerimizi asla etkilemedi.  Bu mücadele 2006 yılına 
kadar devam etti.

M.U: Serbest eczane eczacılığını ne zaman 
ve neden bıraktınız? Şu anda aktif olarak çalışıyor 
musunuz? 

N.U: 2006 yılında bypass ameliyatı oldum. Bu 
yıllarda eczacının cebinden ilaç ucuzlatma dönemi 
başladı daha fazla mağdur olmamak için eczane-
mi kapatmaya karar verdim. Mesleğime üç yıl çeşitli 
ecza depolarında mesul müdürlük yaparak devam 
ettim. 2011 yılından beri özel bir hastanenin eczane-
sinde mesul müdür olarak çalışıyorum.

M.U: İçten ve değerli cevaplarınız için çok te-
şekkür ediyoruz. Son olarak mesleğimizin içinde 
bulunduğu durum hakkında genç arkadaşlarımıza 
neler söylemek istersiniz?

N.U: Eczacılık mesleğimiz adına çok üzgünüm;  
çünkü son 10 yılda mesleğimiz adına sürekli olum-
suz gelişmeler oldu.  Ankara Eczacı Odası yönetim 
kurulunu tenzih ederek söylüyorum, maalesef bu 
olumsuzluklar karşısında gereken mücadelenin TEB 
tarafından hakkıyla yapılmadığını düşünüyorum. Tüm 
meslektaşlarıma ve özellikle genç eczacılarımıza sev-
gi ve saygılarımı sunuyor ve mücadeleden asla yılma-
malarını diliyorum.
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Ecz. Sait BAYRAM
AEO TEB Büyük Kongre Delegesi

 Bizler serbest eczacı olarak mali kanunlara göre bir 
taciriz. Giderleri sürekli çığ gibi büyüyen, gelirini bıraktım 
koyduğu sermayesi yasal zorunluluklar karşısında sürekli 

eriyen bir tacir.



Yaklaşık on yıllık ve daha eski serbest eczacılık 

yapmış olanlarımız hatırlar. Fiyat değişikliklerinde ec-

zanelerimize depolardan fiyat listeleri gelir ve etiketle-

re yeni fiyatlar basılarak kutulara yapıştırılırdı. Arkadan 

rafa dizilmeden önce, kutunun üzerindeki fiyat kontrol 

edilir yanlışsa düzeltilirdi. İlacın fiyatı sorulduğunda 

etikete bakılırdı. O etikete hastalar da bakarak ilacın 

fiyatını anlarlardı.

Peki, şimdi nasıl? İlacın fiyatını, kare kodunu ya 

da barkodunu sisteme okutmadan bilemiyoruz. Çün-

kü kutuların üzerinde fiyat yok. Hastaya bir gün o ilaç 

10 lira, üç gün sonra 8 lira diyebiliyoruz. Ya da o ilaç-

tan 3 lira fiyat farkı çıktı dedikten bir gün sonra, tama-

mını devlet ödüyor diyoruz. Bu tutarsız durum da hal-

kın gözündeki güvenilir eczacıdan uzaklaştırıyor bizi.

Önceden ilacın üzerinde bir tane fiyat varken 

şimdi 2 fiyat var. Biri kamu, öbürü perakende satış 

fiyatı bildiğiniz gibi. Bunun sebep olduğu etik bozul-

madan hiç bahsetmeyeceğim bile. İlaç fiyatları borsa 

gibi oldu. Her Cuma hepimizin gözü elektronik pos-

ta kutumuzda. EBS den gelecek postayı bekliyoruz. 

Metin standart. Ekteki dosyalar her hafta değişiyor. 

Tabi ekine dosya koymayı unutmamışlarsa. Dosya-

lardan ilk ikisi hızlıca açılıyor. Fiyatı artan ilaçlar listesi 

genellikle boş ya da birkaç kalem, fiyatı düşenler ise 

sayfalarca.

Önce fiyatı artanlardan bahsedelim. Düşüşler-

deki zararı minimuma indirebilmek ve depo stokları 

bitmeden ki az bir ihtimal de olsa o ilaç bir süre de-

polarda bulunamıyor ve hastalara yok demek zorun-

da kalıyoruz, fiyatı artacak ilaçları depolara sormaya 

başlıyoruz. Olay burada başlıyor. Bu listeler bizlerden 

çok önce depoların eline ulaşıyor ve fiyat artışı ola-

cak ilaç genelde sorulduğunda olmadığı söyleniyor. 

Ancak fiyatın geçerlilik sağladığı gün depolara gel-

miş gözüküyor. Bu ilaçları aldığınızda İTS den kare 

kod hareketlerine baktınız mı hiç. Sürpriz orada. Fi-

yat listesi yayınlandığında deponun yok dediği ilacın 

aslında uzun bir süredir deponun stokunda olduğu 

görüyorsunuz. Zaman zaman pastil gibi kare kodsuz, 

üzerinde hala fiyat olan ürünleri bile üzerindeki fiyata 

bakmadan yeni fiyat ile fatura edip gönderebiliyorlar. 

Farkına varıp söylerseniz, “Pardon eczacım. Faturayı 

gönderin düzeltip gönderelim.” deniyor. Fark etmez-

sek geçmiş olsun.

Fiyat düşüşü listesi açılınca hepimizin içi ka-

rarıyor ve hemen bir iade telaşı başlıyor. Tabi iade 

edebilirsek. Bazı firmalar erken fiyat geçişi alıyor ve 

stok zararlarını ödemeyi taahhüt ediyorlar. Bunların bir 

kısmı gerçekten ödüyor ama bizler ödenip ödenme-

diğinden bir haberiz. Depo söylerse ya da e-ticaret 

sayfasında görürsek haberimiz oluyor. Ya söylemez-

lerse? İşte o zaman hiçbir şeyden haberimiz olmuyor. 

Yıl sonunda bu farkı ödeyen depolar ya da koopera-

tifler yeni sene için anlaşma yapmaya geldiklerinde 

söylerlerse ödendiğinden haberimiz oluyor o zaman 

da iş işten geçmiş oluyor. Bir de iade ettik diye sevi-

nirken iki gün sonra aynı ilaçlar bize yeni faturayla be-

raber geliyor. Sanıyoruz ki fiyat düzeltilip fatura edildi 

oysa firma kesinlikle iade kabul etmeyeceksiniz diye 

depolara bastırınca bizim kestiğimiz tutarla aynı tutar-

daki depo faturası geliyor. Depolarla yaşadığımız bu 

durumları görüşmek üzere AEO olarak Ankara’daki 

depo yetkilileri ile toplantı düzenleyip bunları günde-

me getirdik. Yeterli mi? Değil. Yasal düzenlemelere ve 

bunun için de TEB e ihtiyacımız var.

 Bir de KKİ’ler var ki ayrı bir derya. 24.03.2013 ta-

rihli 28597 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sosyal 

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1. 

maddesinde yer alan Kamu Kurum Iskontoları. Yasal 

olarak firmalar tarafından verilmesi gereken KKİ’ler 

bu tarihten itibaren SGK tarafından bizlerden alınıyor. 

EBS den zaman zaman gelen bir postada da KKİ 

vermeyen ilaçlar yayınlanıyor. TEB in tek yapabildiği 

bu ne yazık ki! KKİ’nin SGK tarafından firmalardan bi-

zim üzerimizden alınmasından kaynaklı “sanal” olarak 

nitelendirilen zararı geçtim bu listedeki ilaçlarda ger-

çek bir zarar var. Depodan aldığımız fiyata bile SGK 

ya satamıyoruz.  Bizlerin birinci önceliği halk sağlığı 

olan bir mesleği icra etmekken bunu sağlamak için  

de hayatımızı idame ettirmemizin gerekliliği akıllardan 

çıkartılmamalıdır.

 Bizler serbest eczacı olarak mali kanunlara göre 

bir taciriz. Giderleri sürekli çığ gibi büyüyen, gelirini 

bıraktım koyduğu sermayesi yasal zorunluluklar karşı-

sında sürekli eriyen bir tacir. Bizler KKİ’lerden kaynaklı 

sanal dahi olsa bir zararı artık istemiyoruz ve bu SUT 

un  4.4.1. maddesinde yer alan KKİ’lerin bizlere verdi-

ği maddi zararlardan dolayı AEO olarak bu maddenin 

yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay 

15. Daire’ye 2015/2623 numara ile dava açtık. Her 

türlü kayıt SGK’nın elinde mevcut. Bizlerin sistemde 

yaptığımız her tıklamanın kaydını tutan bir sistemden 

hangi firmanın hangi ilacından ne kadar KKİ alması 

gerektiğini hesaplayabilmesi zor olmasa gerek. SGK 

İlacını eczanelerden perakende satış fiyatı üzerinden 

alıp KKİ sini doğrudan firmadan tahsil edebilir. Fiyat 

değişikliğinde,  stokuna fiyat değişikliğinden önce gir-

miş bir ilacın fiyatını arttırmadan fatura edecek depo 

sistemi, EBS den gelen postalardaki fiyat listelerini 

sağlıklı olması ( dosyanın posta ekinde olması ve lis-

tede olmayan bir ilaçtaki fiyat değişikliği sürpriziyle 

karşılaşılmaması ), borsa gibi olan ve bizi vatandaşın 

gözünde gittikçe itibarsızlaştıran sistemden vazgeçil-

mesi ve güzel günler geçirmeniz dileklerimle saygılar 

sunarım.
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“DİL” ve “ BİLİM”

Dil terimi Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, “ İn-
sanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kulla-
nılan, duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam 
bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre 
biçimlenmiş ortak kurallarının yardımıyla başkalarına 
aktarılmasını sağlayan, seslerden örülü çok yönlü ve 
gelişmiş kültürel dizge”,  Bilim terimi ise “Evrenin veya 
olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye da-
yanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuçlar 
çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim” olarak tanımlan-
maktadır

Atatürk” Dilimiz çok zengindir, güzeldir. Bunu orta-
ya çıkaracaklar sizin gibi duygusu derin, yorulmaz Türk 
gençleridir. Türkçemizi günün en ileri bilgi dili yapmak, 
değerli araştırmacılarımızdan beklenir” diyerek bilim di-
line üst düzeyde destek verdiği ve bunu en güvendiği 
Türk Gençlerinden ve Araştırmacılardan beklediğini 
dile getirmiştir.

Devletlerin bilim ve kültür alanlarındaki gelişmele-
riyle dil alanındaki gelişmeleri birbirine uyumlu bir şekil-
de olmaktadır. Zaman zaman bilim alanında yaşanan 
hızlı gelişmeler karşısında bilim dili aynı hız ve etkinlikte 
gelişememekte, kendisini yenileyememektedir. 

Atatürk “Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını or-
taya koysun ve her dalda yazı yazanlar bütün terimle-

riyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi 
kullansınlar” diyerek dilin ve bilimin bir arada gelişmesi-
nin önemini ortaya koymuştur. 

AKTİF/ ETKEN/ETKİN TERİMLERİ

Türkçemizde değişik anlamlarda kullanılan ve 
türevleri oluşturulan Fransızca kökenli aktif teriminin tıp 
ve eczacılık alanlarında olduğu gibi sağlık alanı olduğu 
gibi diğer birçok alanda da kullanıldığı görülmektedir. 
İlaç ve Eczacılık alanında aktif madde olarak kullanılan 
bu terimin karşılığı neden etken madde olmalıdır? Ko-
nuyla ilgili yayınlara, kitaplara vb. dokümanlara bakıldı-
ğında etken ve etkin madde terimlerinin kullanımında 
belirli bir düzenin olmadığı görülmektedir. Türk Dil Ku-
rumu tarafından hazırlanan mevcut sözlüklerde de bu 
durum yeterli düzeyde düzenlenememiştir. Aslında söz 
konusu durumun etmek yardımcı fiilinden böyle bir te-
rimin türetilmesinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu 
yardımcı fiilden Cumhuriyet Dönemi’nde etki, etkinlik, 
etken, etkin, edim, edilgen, edilgin, edinç, edinim gibi 
pek çok kelime türetildiği bilinmektedir. Etkin ile etken 
madde terimleri de bunların arasında yer almaktadır. 
Tüm dokümanlarda ortak bir köke dayanan etken ve 
etkin terimlerinin aralarındaki bir harf farkından dolayı 
birbirine sıklıkla karıştırıldığı görülmektedir.

Ülkemizde 1850’li yıllardan bu yana Batı dillerin-
de kullanılan birçok terim, Osmanlı Türkçesiyle karşı-
lanmaya çalışılmıştır. Belirtilen yıllarda “iş, hareket” an-
lamındaki amel kelimesinden yararlanılarak aktif için 

âmil kelimesi karşılık olarak kullanılmıştır. Aslında gü-
nümüzde işçi diye adlandırdığımız amele kelimesi de 
bu köke dayanmaktadır. “Fail” vezninde amil, bir şeye 
tesir eden, bir şey üzerinde müessir olan” anlamında o 
günün sözlüklerinde yer almıştır. Emir köküne dayanan 
amir de bunun gibi “fail” veznindedir. Amir de başkaları 
üzerinde müessirdir, tesirlidir. Aktif terimi Türkçede tek 
başına yer almamış, aktif metot, aktif güç, aktif enerji 
şeklinde kullanılmıştır. Aktif teriminin bir de aktiv diye 
kullanılan şekli dile girmiş ve aktivite (etkinlik, faaliyet) 
aktivasyon (etkinleştirme, faal duruma getirme) şeklin-
de kullanılmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde “tesir eden, müessir” 
anlamı “etken” kelimesiyle karşılanmıştır. Bu kelimenin 
önerilişi Atatürk’ün bu tür terimlerle ilgilendiği yıllara 
rastlamaktadır. Terim 1935 yılında Türk Dil Kurumu ta-
rafından yayımlanan Cep Kılavuzu’nda yer almıştır. Bu 
dönemde Batı dillerinde ithal edilen aktif kelimesi tekrar 
gündeme gelince - sanki daha önce Türkçeye böyle 
bir kelime girmemiş gibi -  bu kez de tesir eden, müessir 
sözleri “aktif” terimiyle karşılanmıştır. 

Batı kökenli kelimelerin Türkçede sıklıkla kullanıldı-
ğı 1970 ve daha sonraki yıllarda her terimde olduğu gibi 
aktif’ teriminin de diğer türevleri yaygınlaşmıştır. Aynı dö-
nemde dilde bir de etkin teriminin kullanıldığı görülmek-
tedir. Etkin terimiyle aktiflik (amel) kastedilmektedir. Bu 
kelimeden etkinlik terimi türetilmiştir. Bu ise yıllarca önce 
dilde kullanılan Arapça kökenli faal‘e dayanan faaliyet 
kelimesinin karşılığıdır. Bu nedenle faal, etkin; faaliyet 
ise etkinlik karşılığı olarak kullanılmıştır. 

Neden “Etken Madde”?
Dil, insanların düşünme yeteneği ile ortaya çıkmış, doğduktan sonra da dü-

şüncelerin yaratıcısı olmuştur. Dil, yaşayan bir kavramdır ve onu kullanan top-
lumlar gibi hareket eder, etkilenir ve değişkenlikler gösterebilir, her türlü etkiye 
açık, sürekli olarak değişen, dinamik bir yapıya sahiptir. İnsanlık tarihi ile yaşıt 
olan dil, toplumun kültür yapısının bir birikimidir ve deneyimlerin sonuçlarıdır. 

Dil etkili bir iletişim aracıdır; toplumda yaşayanların gördüklerini, duydukla-
rını, duygularını, gözlemlerini, isteklerini doğru ve etkin şekilde aktarmaya yarar. 

Dönemin getirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmelerle uyumlu olarak dil de 
kendini yenileyebilmeli ve gelişebilmelidir. Gelişim ve yenilenme sürecinde de 
ortak ve doğru standart terimlerin kullanımına özen gösterilmelidir.
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Sağlık alanında ise özel bir durum oluşmuş, “tesir 
eden müessir olan” anlamıyla etken bu alan için ter-
cih edilmiştir. İlaç ve Eczacılık alanında gerçekten de 
bir ilacın içinde bulunan bağlayıcı, dağıtıcı, koruyucu, 
tatlandırıcı gibi farmasötik yardımcı maddeler dışında 
içinde bir de asıl farmakolojik etkiyi sağlayan sağlık 
üzerinde doğrudan etkili olan bir madde de bulunmak-
tadır. Dolayısıyla etken bu kavrama uygun düşmüş ve 
daha önce kullanılan amil kelimesi de etken kelimesiyle 
karşılanmıştır. 

Bu açıklamalara dayanılarak TDK İlaç ve Eczacılık 
Terimleri Sözlüğü çalışmaları sürdürülürken aktif mad-
de aşağıda belirtildiği gibi etken madde (âmil madde) 
terimiyle oluşturulmuş ve tanımlanmıştır. Belirtilen dokü-
manda; etken madde, organizmada yapı ve işlevi etkile-
yerek biyolojik bir yanıt oluşturan doğal, yapay veya yarı 
yapay kimyasal madde, etkili madde, etkin madde, etkin 
farmasötik bileşen olarak tanımlanmış ve etkin madde 
ise etken madde terimine yönlendirilerek terimin doğru 
kullanımını sağlamak için “etkin madde” yerine “etken 
madde” teriminin tercih edildiği değerlendirilmiştir. 

Aktiflik daha çok hareketle ilgili bir kavram olup bir 
sıfattır. Etken ise fiilin gösterdiği işi öznenin yapması du-
rumu olup isimdir.  Dolayısıyla, aktif bölge için etkin böl-
ge doğru bir ifade iken, aktif madde için etken madde 
denilmesinin daha doğru olacağı düşünülmüştür.

Aktif terimi ve türevlerinin Türkçedeki kullanımıyla 
tıpta ve eczacılık alanındaki aktif madde teriminin kulla-
nımı bir arada değerlendirildiğinde; aktif terimi dilimiz

de “canlı, hareketli, çalışır durumda” kullanılmaktadır.  
Diğer taraftan dilimizde bir de faktör terimi ve Doğu 
dillerinden alınmış faal terimi vardır. Aktif terimi yanında 
aktivite ve onun yanı sıra dilimize yeni giren aktivist ve 
aktivizm terimleri de aynı köke dayanmaktadır. Türkçe-
mizin doğru kullanımında zorlanıldığı bu dönemde söz 
konusu kelimenin benzeri nice kelime ve terimin dilimi-
ze doğru olmayan kullanımlarıyla yerleştiği görülmekte-
dir. Özgün yazımlarıyla kullanılanların da ayrı bir sorun 
oluşturduğu bilinmektedir. 

Aktif teriminin diğer anlamların biri de etkin’dir ve 
aynı zamanda faal kelimesinin karşılığıdır. Biri bir konu-
da yeterince etkiliyse onu aktif rol oynamak deyimiyle 
ifade edebiliriz. Belirtildiği gibi aktif bir deyim içinde yer 
almakta ve bu da şu anlama gelmektedir. Bir yabancı 
söz bir deyimde yer alıp kalıplaşmışsa onu değiştirmek-

te zorlanılmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda aktif 
ve türevleri ile Osmanlı Türkçesi’ndeki biçimleri şöylece 
sıralanabilir:

aktif 1. Etken, 2.Etkin, 
aktivite etkinlik, 
aktivizm eylemcilik olarak kullanılırken ;

Osmanlı Türkçesinden kalan biçimleri ise: faal 
etkin, aktif; faaliyet etkinlik, aktivite olarak kullanılmıştır. 

Amil terimi için önceleri etmen karşılığı ileri sü-
rülmüştür. Bu şekilde amil teriminin anlamlarından biri 
etken diğeri de etmen olmuştur. Etmen teriminin benim-
sememesinin sebebi tartışma konusu olan -men ekiyle 
ilgilidir. Dolayısıyla etken ile etkin terimlerinin birbirine 
karışması biraz da etmen kelimesine karşı yapılan eleş-
tirilerden kaynaklanmaktadır. Tesir teriminin karşılığı ise 
etki olup aynı kökten tesir etmek kelimesi karşılığı olarak 
etki etmek değil etkilemek terimi kullanılmıştır.

DEĞERLENDİRME

Bilim adamlarının yaptıkları tüm çalışmalar, bilim-
sel etkinlikler, lisans ve lisansüstü eğitimler sırasında dil 
bilincini yeniden canlandırılmasına özen göstermeleri, 
“etken madde” terimi örneğinde olduğu gibi yapıca 

doğru ve söz konusu kavramı kapsayıcı olan terimleri 
yapılan, tezler, yayınlar ve tüm etkinliklerinde ortak terim 
olarak kullanmaya özen göstermeleri beklenmektedir. 
Bu şekilde Atatürk’ün “Amacımız Türk Dilinin Öz Zen-
ginliğini Ortaya Çıkarmak, Onu Dünya Dilleri Arasında-
ki Değerine Yaraşır Yüksekliğe Eriştirmektir” söylemi 
esas alınarak Türkçemizin doğru ve etkin kullanımına 
verilecek önemle Türk Dili ve Bilim Dili aynı düzeyde 
gelişebilecek Dünya Dilleri arasındaki önem ve yerini 
koruyabilecektir. 
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Kutay S.

Her mevsim elbette ayrı bir güzelliğe sahiptir 
ama bahar bir başka güzeldir. Doğa yeniden canla-
nır, güneş farklı parıldar, su farklı çağıldar, doğada her 
şey sanki yeniden doğar. Sayısız mucizeler peş peşe 
sıralanır, bir mutluluk havası eser ılık ılık, çekeriz ciğer-
lerimize doyana kadar, doğadan faydalanabildiğimiz 
kadar faydalanmaya çalışırız.

Doğanın bize sunduğu tüm ürünleri elde etmeye 
çalışırız; daldaki meyveden tarladaki ürüne kadar en 
kaliteli ve en fazlasını elde etmeye çalışırız. Bu çaba-
mızda bazı olumsuz zararlılar vardır bunlarla elbette 
mücadele etmeliyiz.

Bitkisel üretimi sınırlayan, hastalık, zararlı ve ya-
bancı otların zararlarından bitkileri korumak; bu yolla 
üretimi artırmak ve kalitesini yükseltmek amacıyla ya-
pılan tüm işlemlere bitki koruma veya zirai mücadele 
denir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların neden oldu-

ğu ürün kayıplarının en aza indirilmelidir.

Bizler ekip diktiklerimizi değil, hastalık ve zararlı-
lardan arta kalan mahsulü elde etmekteyiz. Dünyada 
tarımı yapılan bitkilerde hastalık ve zararlılar nedeniyle 
meydana gelen ürün kaybı % 35 olarak hesaplanmış-
tır. Mücadele yapılmadığı zaman bu kayıp iki katına 
kadar çıkabilmektedir. Örnek olarak mücadelesi ya-
pılmadığı zaman, armut iç kurdunun armudu %85 
oranında kurtlandırarak çoğunun dökülmesine sebep 
olduğu; hububat alanında zarar veren kımıl ve süne 
zararlıları nedeniyle %5 üzerinde zarar görmüş dane 
bulunan buğdaydan ekmek yapılamadığı ortaya çık-
mıştır.

Üretimin kalitesini ve miktarını artırmada toprağı 
işleme, sulama, gübreleme ve nadas ne kadar önem-
liyse zirai mücadelede o kadar önemlidir. Ülkemizde 

hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı yılda ortalama 
25- 30 bin ton tarım ilacı kullanılmaktadır. Bu miktar 
gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşüktür. Ancak ül-
kemizin bazı bölgeleri ile bazı ürünlerde gereğinden 
fazla ve bilinçsiz olarak ilaç kullanımım olduğu da 
bilinmektedir. Dolayısıyla hatalı ilaç kullanımının insan 
sağlığı, hayvanlar, çevre ve doğal yaşam üzerinde 
pek çok olumsuz etkileri vardır. 

Yetiştirilen bitki çeşidine bağlı olarak, farklı za-
rarlı ve hastalıkların görülmesi doğaldır. Ancak, gerek 
hastalık gerekse zararlı olsun her zaman problem ol-
mayabilir. Yapılan en önemli iş, önce zarar yapma se-
viyesi, zarar derecesi belirlenmeli, sonra uygulanacak 
mücadele yöntemi seçilmelidir.

Günümüzde bilinçsiz ilaç kullanımından kaynak-
lanan doğal dengenin bozulması gibi sorunların gün-

Bitki Koruma ve 
Zirai İlaç 

Eczanede Nerede?

Kutay S.
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deme gelmesi, mekanik, kültürel, biyolojik ve kimyasal 
mücadele yöntemlerinin koordineli bir şekilde uygulan-
dığı , entegre  bir yöntemin uygulaması  gerekli olmuştur.                                                                                                                                        

Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve do-
ğanın korunması ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, zi-
rai mücadelenin, bütün bu etmenleri dikkate alınarak  
yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu da ancak, 
biyolojik mücadele başta olmak üzere, kimyasal mü-
cadeleye alternatif yöntemler ve entegre mücadele 
uygulamak suretiyle sağlanabilir. Tarımsal zararlılara 
karşı mücadele çoğunlukla kimyasal mücadele ola-
rak anlaşılmaktadır. Alternatif mücadele yöntemleri 
ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve yabancı 
otlara karşı, kimyasal mücadele tavsiye edilmemekte-
dir. Şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu ise; 
doğal düşmanlara insanlara ve çevreye yan etkisi dü-
şük olan, çevre dostu ve spesifik ilaçlar önerilmelidir. 
Ancak kimyasal mücadele kullanımı yaygınlaştıkça 
ortaya birçok sorunlar çıkmaktadır. 

Şöyle ki;

- Toprağa, havaya ve suya karışarak çevre 
kirliliği yapar.

- Ürünlerde kalıntı bırakır
- Faydalı böceklere zarar verir
- Zararlılar arasındaki dengeyi bozar
- İnsan ve sıcakkanlılarda zehirlenmelere ne-

den olur
- Hedef olmayan bal arıları, kuşlar, balıklar ve 

suda yaşayan diğer çanlılara zar verir
- Yoğun ve rastgele ilaçlamalar sonucunda 

bu zararlar daha da artar                                                             

Bütün bu olumsuz etkileri en aza indirmek, için-
de yaşadığımız çevreyi korumak için daha ekonomik 
ve ekolojik yeni yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen 
bu yöntemlerden entegre mücadele, belli bir alanda 
bulunan hastalıklar, zararlılar ve yabancı otların mü-
cadelesinin ayrı ayrı değil, hepsinin birlikte birbirini 
tamamlayacak şekilde uygulanmasıdır.

Entegre mücadele ise;

- İnsan sağlığını ve çevreyi korur
- Doğada bulunan faydalı böceklerin korun-

ması ve desteklenmesini sağlar
- Bol kaliteli ve ilaç kalıntısı olmayan ürün elde 

edilmesini sağlar
- Zararlıların kullanılan ilaçlara karşı direnç 

oluşturulmasını önler
- İlaç tüketimini ve ilaçlama sayısını azaltır 
- Hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı ot-

ların tamamen ortadan kaldırılması değil ekonomik 
zarar seviyesin altında tutulması hedeflenir

Temelde bütün bu mücadeleler doğal popülas-
yonu bozmadan en fazla ve kaliteli ürünü almaktır.  

Zirai mücadele ilaçları bakımından bölgelere 
göre farklı çeşitlilik gösterir. Eczanelerimizde bu çeşi-
din sağlanması ve yeterli bilginin ihtiyaç sahibine ve-
rilmesini sağlanması gereklidir.  Zirai ilaç ve veteriner 
ilaçlarının yeri mutlaka eczanelerimiz olmalıdır. Eczacı 
aldığı eğitimle farmakolojik ve toksikolojik bilgiye sa-
hiptir, konunun tek hakimidir, hizmeti en iyi verecek 
konumdadır.

        Sayının kıssası;

Talebelerinden biri, Mevlânâ hazretlerine incir 

getirmişti. Mevlânâ  inciri aldı ve; “Hayli güzel incir, 
fakat kemiği var.” buyurdu ve yere bıraktı. Talebe; “İn-
cirin nasıl kemiği olur?” diye hayret etti ve yavaşça in-
cirleri alıp gitti. Bir zaman sonra tekrar bir sepet incirle 
dönüp geldi ve sepeti Mevlânâ hazretlerinin önüne 
koydu. Mevlânâ  bir tane alıp yedi ve; “Bu incirin ke-
miği hiç yoktur.” buyurdular ve incirleri orada bulunan-
lara dağıtmasını emrettiler.

Herkes bu duruma şaşakaldı. O talebe dışarı 
çıktığında oradakiler ona gidip inciri nereden topladı-
ğını sordular. O da; “Vallahi bir dostum vardı. Onun 
bahçesine uğradım. Bahçıvanı bağda bulamadım. 
İzni olmaksızın bir sepet toplayıp Mevlânâ hazretle-
rine getirdim. Fakat niyetim bahçıvanı gördüğümde 
topladığım incirlerin bedelini ödemekti. Mevlânâ  velî-
lik nûru ile bunu anladı ve yemedi. İşte incirin kemiği 
buydu. Bu defâ doğruca o dostun bağına vardım. 
Ondan iyi incir satın alıp bedelini ödedim ve helâllaş-
tım. O da kabul etti. İşte Mevlânâ   bunu kabûl edip 
iltifâtlarda bulundu.

Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve doğanın korun-
ması ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, zirai mücadelenin, 

bütün bu etmenleri dikkate alınarak  yapılması zorunluluk 
haline gelmiştir.

Ecz. Necdet ŞENBABA / AEO Yönetim Kurulu Üyesi
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Elif TAŞKIN
İlk Yardım Eğitim Sorumlusu

İlk Yardım Temel Uygulamalarındaki Püf Noktaları

İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI 

Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleye-
rek güvenli bir çevre oluşturmaktır. 

Bildirme: En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluş-
larına (112)  haber verilmesidir. 

112 arandığında; kesin yer ve adres, kim, hangi 
numaradan arıyor, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sa-
yısı, durumu, nasıl bir yardım aldıkları açıklanmalıdır.

Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müda-
hale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılma-
lıdır. Hasta/yaralının durumunun değerlendirilmesine 
bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım 
bilinmiyorsa asla hasta/yaralıya dokunulmamalı ve kı-
mıldatılmamalıdır.

SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI
Yetişkin ve Çocuklarda Heimlich Manevrası;

•	 Hasta	ayakta	ya	da	oturur	pozisyonda	olabi-
lir. 

•	 Bilinci	kontrol	edilir.
•	 Sırtına	iki	kürek	kemiği	arasına	5	-	7	kez	vu-

rulur.
•	 Cismin	 çıkıp	 -	 çıkmadığı	 ağız	 içerisinden	

kontrol edilir.
•	 Çıkmadıysa,	arkadan	sarılarak	gövdesi	kav-

ranır.
•	 Bir	el	yumruk	yapılarak,	başparmak	çıkıntısı	

midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şe-
kilde konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

•	 Kuvvetle	arkaya	ve	yukarı	doğru	bastırılır.	Bu	
hareket 5 - 7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tek-
rarlanır.              

	•	 Tıbbi	yardım	istenir	(112).
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BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM
Kişi bayıldı ise;

•	 Etraftaki	meraklılar	uzaklaştırılır
•	 Hasta/yaralı	 sırt	 üstü	 yatırılır	 ve	 ayakları	 30	

cm yukarı kaldırılır
•	 Solunum	yolu	açıklığı	kontrol	edilir	ve	korunur
•	 Sıkan	giysiler	gevşetilir
•	 Kusma	varsa	yan	pozisyonda	tutulur

Bilinci kapalı ise;
•	 Olay	yeri	güvenliği	sağlanır
•	 Hasta/yaralının	yaşam	bulguları	değerlendi-

rilir
•	 Hasta/yaralının	bilinci	kontrol	edilir
•	 Solunum	yolu	açıklığı	sağlanır
•	 Koma	pozisyonu	verilir
•	 112	aranır
•	 Hasta/yaralı	sağlık	ekipleri	gelene	kadar	yal-

nız bırakılmaz

KANAMALAR

Dış kanamalarda ilk yardım;
•	 Yara	üzerine	direkt	baskı	yapılır,
•	 Kanama	 durmazsa	 ikinci	 bir	 bez	 konarak	

basınç arttırılır,

•	 Gerekirse	 bandaj	 ile	 sarılarak	 kanlanmış	
bezler kaldırılmadan basınç arttırılır,

•	 Kanayan	bölgeye	en	yakın	basınç	noktasına	
bası uygulanır,

•	 Kanayan	bölge	yukarı	kaldırılır,
•	 Kanama	 kol	 veya	 bacaklardaysa	 ve	 kırık	

şüphesi yoksa kanama bölgesini kalp hizasından yu-
karıda tutulur.

Burun kanamasında ilkyardım;

•	 Öncelikle	sakin	olunmalıdır.
•	 Hemen	 baş	 öne	 doğru	 eğilir.	 Mümkünse	

oturtulur.
•	 Burun	kanatlarını	sıkıştırarak	iki	parmakla	sı-

kılır.

•	 Bu	işlem	yaklaşık	5	dakika	kadar	devam	edi-
lir.

•	 Kanamanın	durmaması	halinde	hasta	ya	da	
yaralının en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gere-
kir.

YANIKLAR

 Isı ile oluşan yanıkta İlk yardım;
•	 Kişi	 hala	 yanıyorsa,	 paniğe	 engel	 olunur,	

koşması engellenir.

•	 Hasta/yaralının	battaniye	vb.	ile	üzeri	kapatı-
lır ve yuvarlanması sağlanır.

•	 Hasta/yaralının	yaşam	bulguları	değerlendi-
rilir.

•	 En	az	20	dakika	soğuk	su	altında	tutulur.
•	 Ödem	oluşabileceğinden	yüzük,	bilezik	vb.	

çıkarılır.
•	 Giysiler	çıkarılır.
•	 Deri	sabunlu	su	ile	dikkatle	temizlenir.
•	 Su	toplayan	yerler	patlatılmaz.
•	 Yanık	bölgelere	birlikte	bandaj	yapılmaz.
•	 Yanık	üzeri	temiz	bezle	örtülür,	yanık	üzerine	

hiçbir madde sürülmez. 
•	 Hasta/yaralı	battaniye	ile	örtülür.
•	 Yanık	geniş	ve	sağlık	kurumu	uzaksa,	kusma	

yoksa bilinci açıksa hasta/yaralıya ağızdan sıvı verile-
rek sıvı kaybı engellenir.(1 lt. su + 1 çay kaşığı karbo-
nat + 1 çay kaşığı tuz )

•	 Tıbbi	yardım	istenir(	112	).

HAYVAN ISIRIKLARI VE BÖCEK SOKMALARI

•	 Kara	canlıları	ısırması	veya	sokmasında	so-
ğuk uygulama yapılır. 

•	 Kanama	varsa	durdurulur.
•	 Kuduz	ve	tetanos	aşısı	açısından	uyarılır.
•	 Deniz	canlıları	ısırmasında	veya	sokmasında	

ise SICAK uygulama yapılır.

DİĞER ACİL DURUMLAR

Havale durumunda ilk yardım;
•	 Öncelikle	hasta	ILIK	SUYLA	ıslatılmış,	 ıslak	

havlu ya da çarşafa sarılır.
•	 Ateş	bu	yöntemle	düşmüyorsa	oda	sıcaklı-

ğında küvete sokulur, duş alması sağlanır.
•	 Ateş	düşmezse	tıbbi	yardım	istenir.
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Sara krizinde ilk yardım;

•	 Olayla	ilgili	güvenlik	önlemleri	alınır.
•	 Kriz	kendi	sürecine	bırakılır.
•	 Hasta	bağlanmaya	çalışılmamalıdır.
•	 Kilitlenmiş	çene	açılmaya	çalışılmaz.
•	 Yabancı	 herhangi	 bir	 madde	 kullanılmaz	 (	

soğan, kolonya vb. ).
•	 Kendini	yaralamamasına	dikkat	edilir.	
•	 Etraftaki	zarar	verebilecek	malzemeler	uzak-

laştırılır.
•	 Sıkan	giysiler	gevşetilir.
•	 Kusma	karşısında	tetikte	olunmalıdır.
•	 Düşme	sonucu	yaralanma	varsa	ilgilenilir.
•	 Tıbbi	yardım	istenir.

Kan şekeri düşüklüğünde ilk yardım;

•	 Hastanın	genel	durumu	değerlendirilir.
•	 Bilinci	yerindeyse;	şekerli	su	verilir.
•	 Belirtiler	15	-	20	dakikada	geçmiyorsa	sağlık	

kuruluşuna başvurulur.
•	 Bilinci	kapalı	ise;	Koma	pozisyonu	verilerek	

yardım çağrılır.
•	 Kan	 şekeri	 düşük	 ya	da	 yüksek	olsa	da	2	

kesme şekerinin alınması hayat kurtarıcı olabilir

ACİL DURUMLARDA ARANMASI 
GEREKEN TELEFONLAR 

112 Acil Yardım, 110 İtfaiye, 156 Jandarma, 155 
Polis, 154 Trafik, 114 Zehir Danışma Merkezi

Bunları Biliyor 
Muydunuz? 

•	 Bilinç	 bozukluğu	 olan	 kişilere	 asla	 yiyecek	
içecek verilmemelidir. Hasta/yaralının yutkunma ref-
leksi olmadığından solunum yolu tıkanıklığı yaşanır.

•	 Sara/Epilepsi	 nöbeti	 geçiren	 kişiye	 soğan,	
kolonya v.b malzemelerin koklatılması ikinci nöbet sü-
recini tetiklemektedir.

•	 Yanık	durumlarında	cilt	üzerine	buz	uygulan-
mamalıdır aksi takdirde daha fazla yanık etkisi oluştu-
rabilir. 

•	 Yanık	olan	bölgeye	herhangi	bir	madde	sü-
rülmesi ciddi anlamda enfeksiyon riskini oluşturur. 

•	 Zehirlenmelerde	 hem	 sıvı	 kaybı	 açısından	
hem de yakıcı bir madde alınmış ise daha fazla zarar 
vereceğinden kişinin kusturulması önerilmemektedir. 

•	 Hayvan	ısırıkları	ve	böcek	sokmalarında	ısı-
rılan bölgeye kesme, zehrin emilmesi ve tükürülmesi 
işlemi enfeksiyon ve zehrin geçişi açısından risk taşı-
maktadır. 

•	 Herhangi	bir	acil	durumda	sakin	olan	kişinin	
1-1-2 Acil Yardım Servisini araması, başka bir kişiye 
de aratılacağı zaman sadece 1-1-2’yi tuşlayın komutu 
yanlış numaraların aranmasını engelleyecektir. 

•	 Kısmi	 tıkanma	yaşayan	kişinin	sırtına	vurul-
ması kişinin tam tıkanma sürecine geçişini sağlayabi-
leceğinden yapılmamalıdır. 

Elif Taşkın Özgeçmiş

1998 yılından itibaren Türk Kızılayı bünyesin-
de çalışmaktadır. 

1998-1999 Kızılay Adana Kızılay Kan Merkezi 

1999 Marmara Depremi Sahra Hastanesi

2003 Afyon/Sultandağı, 20.000 kişiye Yardım 
Dağıtım Programı

2004 Bingöl Depremleri,13.000 kişiye İhtiyaç 
Belirleme ve Yardım Dağıtım Programı

2005 Tsunami/Sri Lanka, Acil Sağlık Hizmeti 
İhtiyaç Tespiti 

2006 Sudan/Darfur Sahra Hastanesi Yönetimi

2011 Van Depremi Kurban Vekâletleri Dağıtım 
Programında görev almıştır. 

2005 yılından günümüze IFRC Avrupa İlk 
Yardım İşbirliği Ağı toplantılarına katılım sağlamış 
2012 yılından bu yana IFRC Küresel İlk Yardım Re-
ferans Merkezinin 52 ülkeyi kapsayan Avrupa Kı-
tası Yürütme Komitesi üyeliğini Türk Kızılayı adına 
yürütmektedir. 

Başta ilk yardım eğitim hizmetleri olmak üze-
re, su ve sanitasyon, sahra hastanesi yönetimi, 
üreme sağlığı, v.b proje ve programların yürütül-
mesinde görev almıştır. Amerikan Kızılhaçı, Alman 
Kızılhaçı, İspanyol Kızılhaçı ve İtalyan Kızılhaçı ile 
birlikte çalışmıştır. 

Türk Kızılayı bünyesinde 23 ilde yılda 20.000’ 
e yakın kişiye ilk yardım eğitimini veren 30 İlk yar-
dım eğitim merkezinin koordinasyonunu sağla-
maktadır.

Türk Kızılayı bünyesinde ilk yardım eğitim 
hizmetlerine ilişkin ulusal ve uluslar arası düzey-
de tüm çalışmaların geliştirilmesi ve uygulanması 
için çeşitli kurum, kuruluş ve kişiler ile çalışmaları-
nı sürdürmektedir.
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Yıldır 
ENV LEÜG

GÜNEŞ LOSYONLARI

İÇERİĞİNDEKİ JOJOBA 

YAĞI, GÜNEŞ KORUYUCU

FİLTRELERİN DERİDEN 

GEÇEREK KANA KARIŞMASINI

ENGELLER*

Clinics in Dermatol 2008; 26:375-79.

*Touitou E, Godin B. Skin nonpenetrating sunscreens
for cosmetic and pharmaceutical formulations.

UV RADYASYON

Jojoba bazlı yeni güneş
koruyucular

Genelde kullanılan
kimyasal güneş 
koruyucular

Serbest radikal
bağlantılı reaksiyonlar

UV hasarı önleme

Sistemik emilim

Sistemik yan etkiler

SADECE  ECZANELERDE  E
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Mavi, yeşil, mor, turuncu, kırmızı… Her rengin ayrı 
bir enerjisi olduğunu biliyor muydunuz? Sabahları 
gözümüzü açtıktan sonra geceleri uykuya dalıncaya 
kadar türlü ruh hallerimizi türlü renklerle karşılıyoruz. 
Yaşamımızda her gün farkında olmadan renkleri kul-
lanıyoruz ve deneyimliyoruz. Günlük kıyafetlerimizi 
seçmekten, meyvenin olgunlaşıp olgunlaşmadığını 
anlamaya kadar her anımızda renklerin etkisine şahit 
oluyoruz. Renkler ruh hallerimizi etkiliyor. Öylesine et-
kiliyorlar ki, sağlığı korumak için doğru diyet, yeterli 
dinlenme, egzersiz gibi diğer doğal yöntemler ile bir-
likte destekleyici terapi olarak kullanılıyorlar. Uzmanlar 
bu terapiyi kromoterapi (renk terapisi) olarak adlan-
dırıyorlar. 

Tibet’te, Uzakdoğu’da yüzlerce yıl önce uygulanma-
ya başlanan kromoterapi, zamanla daha bilimsel bir 
anlam kazanmış ve renk dalga boylarının insan bede-
ni üzerinde ciddi etkilere sahip olduğu ortaya çıkmış-
tır. İnsanların günlük hayatlarında giydiği, kullandığı 
renklerin ruh hallerini ortaya koyduğu, yaşam stillerini 
anlattığı belirlenmiştir.

Kromoterapi uzmanlarına göre; herhangi bir hasta-
lık, bedene renk terapisi uygulanmasıyla düzeltilebilir. 
Eski zamanlardan günümüze; Mısır’dan Çin’e,  Hin-

distan’dan Amerika’ya kadar birçok ülkede onlarca 
teori üzerinde durularak çeşitli renk terapisi yöntem-
leri denenmiştir. Renk terapisi dediğimiz kavramı, tüm 
yönleriyle incelediğimizde renkler ile ilgili, psikolojik ve 
ruhsal seviyelerde daha derin konuların varlığına şahit 
oluruz. 

Rengi ilk kez, pembe tonlar içinde kuşatıldığımız 
anne karnında deneyimleriz. Sonrasında çocukluk 
çağlarımızda, ilk öğrenme sürecimizin bir parçası 
olarak renklerle hemen hemen her an karşılaşırız. 
Olgunlaştıkça, belli renklere farklı hisler ve anlamlar 
yükleriz, sonraları bu durum bilinçaltımızda bir özelliği 
oluşturur. Ve nihayetinde; bizim için mutlu, üzücü veya 
korkutucu çağrışımlara sahip olan renklere önyargı 
geliştirebiliriz.

Yaşamlarımızı oluşturan her türlü tecrübe, bizler üze-
rinde güçlü izler bırakır. Bazı tecrübeler pozitif, bazıları 
ise negatiftir. Negatif tecrübelerimizin, süreç içerisin-
de bedenlerimizde fiziksel bir hastalık şeklinde teza-
hür ettiğini görebiliriz. İşte renk uzmanları tarafından, 
bu tarz durumlarda, uygun renkler ile çalışmanın ne-
gatif duyguları giderebileceği ve bedeni yeniden den-
geleyebileceği düşünülür.

Renk uzmanlarına göre, renk terapisi sadece bir te-
rapist ile bir veya iki saat için deneyimlediğimiz bir şey 
değil günlük yaşamımızın bir parçası olmalıdır. Dün-
yamızın, gökkuşağının tüm güzel renklerini içermesi 
nedensiz değildir. Dünyadaki hiçbir şey tesadüfen 
burada değildir, doğadaki her şeyin burada olması-
nın bir amacı vardır. Renkler de buna dahildir. Renk 
uzmanları, yapmamız gereken tek şeyin, renk enerjisi 
ve bu enerjinin yaşamlarımızı nasıl değiştirebileceği 
ile ilgili farkındalık yaratmak olduğunu düşünmektedir. 

Öyleyse biz de bu farkındalığı yükseltebilmek adına, 
günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız renklere ve 
bu  renklere ait enerjilerin yaşamımızdaki etkilerine bir 
göz atalım.

KIRMIZI

Kırmızı, kişilere pozitif enerji, sevgi ve irade gücü 
verir. Cesarete ve özgüvene ihtiyacınız olduğunda, 
yorgun ve keyifsiz hissettiğinizde, taze bir enerjiye 
gereksiniminiz olduğu zamanlarda, durgunluk anla-
rınızda kırmızıyı tercih edebilirsiniz. Yoğun bir kırmızı 
yüksek enerjinin göstergesidir. Kırmızı, sıcaklığın ve 
sevginin rengidir; duyguları tahrik eder. İştahı açabilir, 
bu nedenle çoğunlukla restoranlarda kullanılır. Ayrıca 

Renklerin Dili...
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yüksek enerjisi nedeniyle, etkinlik alanlarında kullanıl-
ması etkili sonuçlar doğurabilir.

TURUNCU

Turuncu renk,  refahın sembolüdür. Depresyon ve 
yalnızlık zamanlarında bize yardımcı olur. Sevinç, 
turuncu enerjiden gelir. Özgüveni güçlendirir, kişile-
re cesaret ve güç verir. Sevinç duygunuzda eksiklik 
hissettiğinizde, sinirlilik hali dolayısı ile çalışma ener-
jiniz düştüğünde, turuncu enerji size yardımcı olabilir. 
Turuncu, yaratıcılığın rengidir. İlgi alanlarınızın ve ak-
tivitelerinizin genişlemesine yardımcı olur. Turuncu, 
eğlencenin ve sosyalliğin rengidir; bu nedenle aktivite 
alanlarında kullanılması en az kırmızı renk kadar etkili 
olacaktır. 

SARI

Sevinç ve mutluluk ile ilgilidir. Sarı, düşüncelerin 
berraklaşmasını, güzel fikirler yaratmanızı sağlar. Sarı 
enerji çocuklar için iyidir, onların algılarının açılmasına 
ve anlama yeteneklerinin güçlenmesine yardımcı olur. 
Sinirli ve yorgun hissettiğinizde, üzgün olduğunuzda, 
sarı yüksek enerjisi ile sizlerin yanınızda olacaktır. Sarı 
renk motivasyonu artırıcı özelliktedir. Zekanın rengidir; 
çalışırken ve konsantrasyon gerektiren zamanlarda 
çok yararlı olabilir.

YEŞİL

Mavi ve sarı renkten meydana gelen yeşil, uyumun 
rengi olarak görülür. Yatıştırıcı özelliktedir. Yeşil enerji 
sevgi ile ilgilidir. Yeşil bolluk ve cömertlik ile ilişkilidir. 
Yeşilin doğa ile güçlü bağı; dengeli, huzurlu, uyum-
lu bir ruh hali için oldukça önemlidir. Bu enerji yeni-
lenme, tazelik ve berraklık hissi verir. Daha önemlisi, 
sevgi enerjisini barındırır. Yeşili kullandığınızda pozitif 
hisler ve mutluluk hissetmeye daha yakın olursunuz. 
Sinirlerinizi yatıştırmaya, huzura ve uyumaya gereksi-
nim duyduğunuzda yeşil enerji size yardımcı olabilir.

MAVİ

Yatıştırıcı ve sakinleştiricidir. Gökyüzü ve okyanus, 
dolayısıyla mavi, bize yaşamın sonsuz bir süreç oldu-
ğu hissini verir. Mavi, saflığın rengidir ve mavi rengi 
kullananlar sükunet, huzur, dinginlik ve güzellik hisleri-
ne sahip olurlar. Mavi enerji, yorgun ve gergin sinirleri 
gevşetir, fiziksel stres halini hafifletir. Mavinin sakinleş-
tirici etkisi vardır ve çoğu zaman korkuyu, çarpıntıyı ve 

hızlı kalp atışını tedavi etmek ve uykusuzluğu gider-
mek için kullanılır. 

INDIGO

İndigo, içerisinde, insanlığa hizmet etme gereksinimi 
ile ilgili bir enerji bulundurur ve güzellik, sevgi, ada-
let arayışında olanlara enerji verir. Huzur, sessizlik ve 
özgürlük elde etmek için geriye çekilmenize yardımcı 
olur. Ayrıca, sezginin kaynağıdır. Indigo kullanmak; 
korku, hayal kırıklığı ve içsel enerji üzerinde denge-
leyici etkiye sahiptir. İçsel dengeyi bulmaya gereksi-
niminiz olduğunda, sinirlerinizi sakinleştirme ihtiyacı 
duyduğunuzda, uyku problemleriniz olduğunda, indi-
go enerjisi size yardımcı olabilir. Bu öylesine güçlü bir 
yardımdır ki; uyandığınızda mutlaka canlı, dinlenmiş 
ve tazelenmiş hissedersiniz.

MOR

Mor; sinirsel ve duygusal rahatsızlıkların, tükenmiş-
lik halinin tedavisinde yararlıdır. Mor enerji, tüm enerji 
ışınlarının en bulunmayanıdır. Titreşim hızının en yük-
sek frekansıdır ve çoğu insan tarafından kullanılmaz. 
Mor kullanmak yaratıcılığı güçlendirir ve mor, ruhun 
rengi olarak bilinir. Mor  renk, gevşemeye neden olur. 
Mor ışık, beden sıcaklığını düşürebilir, kan basıncını 

azaltabilir ve kalp atışını yavaşlatabilir. Cinsel arzuyu 
azaltır. Aşırı duygusal durumları baskılar. Derin bir me-
ditasyon hali için mükemmel bir renktir.

MENEKŞE

Menekşe renginin, manik depresif hastalıklar dahil 
birçok psikolojik problemin tedavisinde etkili bir renk 
olduğu düşünülür. Menekşe, sinirleri gevşetir, gergin 
kişileri sakinleştirir. Heyecanı azaltır, iştahı baskılar. In-
digo renge benzer şekilde derin bir uyku verme özel-
liğine sahiptir.

Doğadan alabildiğine koptuğumuz, karşımızda 
elektroniklerle 4 duvar arasında işlerimize koyuldu-
ğumuz bu günlerde en çok, doğanın güzel renklerine 
ve onların muhteşem enerjilerine ihtiyaç duyuyoruz. 
Bu noktada renk uzmanlarının düşüncelerini dikkate 
almayı planlıyorsak; sanırım artık her gün ayna karşı-
sında, mobilya alırken bir mağazada ya da ofisimizin 
duvar rengini seçerken bir boyacıda daha uzun da-
kikalar geçirmemiz gerekiyor. Ruhlarımızı biraz olsun 
canlandırmak, bu dünyanın tüm güzelliklerini zihni-
mizde ve bedenimizde sonuna kadar hissedebilmek 
adına, hepinize, tüm güzelliklere kucak açtığınız ren-
garenk bir yaz diliyorum. 

Her rengin ayrı bir enerjisi olduğunu biliyor muydunuz? 
Sabahları gözümüzü açtıktan sonra geceleri uykuya dalıncaya 

kadar türlü ruh hallerimizi türlü renklerle karşılıyoruz. 

Ecz. Aslıhan AŞIK / AEO Kurumsal İlişkiler Sorumlusu



Farmakognozi, en kısa tanımıyla doğal kaynaklı 
ilaç hammaddelerini her yönüyle inceleyen bir bilim 
dalı olup, tarihi insanların hastalıkları tedavi etmeleri 
ile birlikte başlamaktadır. Farklı biyolojik kaynaklar ilk 
olarak deneme yanılma ile gıdalar, içecekler, tedavi 
ediciler, zehirler, kokular şeklinde tanımlanmış, za-
manla bölgelere göre farklı tedavi şekilleri ve tedavi 
ediciler ortaya çıkmıştır. Geleneksel tedavi şekilleri 
zaman içinde yerini modern eşdeğerlerine bırakırken, 
Farmakognozi de biyolojik kaynakların teşhisinden 
kimyasına, etkilerinden üretimine çok geniş bir alanı 
kapsayan eczacılık eğitiminin temel alanlarından biri 
halini almıştır. Farmakognozik araştırmalar ise fitokim-
ya, bitki biyoteknolojisi, etnobotanik, etnofarmakoloji, 
fitoterapi, marin ya da hayvansal farmakognozi, biyo-
aktivite çalışmaları gibi farklı alanlara yoğunlaşmak-
tadır.  Son yıllarda tedavide bitkisel ürün kullanımı-
nın yaygınlaşması, farmakognozik araştırmalarda ve 
farmakognozi eğitiminde yeni bir alanın oluşmasına 
sebep olmuş,  doğal kaynaklı ilaç hammaddelerinin 
farklı şekillerde tedavide kullanımları ve uygulamaları 
ile ilgili olarak  “Klinik Farmakognozi” gündeme gel-
miştir. 

American College of Clinical Pharmacist’in tanı-
mına göre “Klinik Eczacılık hastanın ilaç tedavisini en 
uygun şekilde düzenlemek ve sağlığı korumayı, iyileş-
meyi ve hastalığı önlemeyi sağlamak amacıyla eczacı 
tarafından sunulan, hasta bakımını kapsayan bir sağ-
lık bilimi alanı” olarak tanımlanmıştır.  Klinik eczacıla-
rın hem rutin olarak ilaç tedavisini değerlendirmeleri 
hem de ilaçların güvenli, uygun ve maliyet-etkin şe-
kilde kullanımı için bilimsel olarak sağlam bilgi ve da-
nışma kaynağı olmaları beklenmektedir. Ancak ham 
droglar, doğal ürünler ve bitkisel ilaçlar tek bir etkili 
bileşik içeren konvansiyonel ilaçlardan çok farklı far-
masötik özellik göstermektedirler. Bazı bitkisel ürünler 
ile ilgili sistematik çalışmaların eksikliği, klinik çalış-
maların yetersizliği, kalite kontrol çalışmaları ile ilgili 
belirsizlikler, güvenlilik çalışmalarının azlığı bu ürün-
lerin klinikte kullanımlarında daha dikkatli olunmasını 
gerektirmektedir. Bitkisel ürünlerin kullanımının artma-
sındaki en önemli sebep toksisitelerinin düşük olduğu 
düşüncesidir,  ancak bilindiği gibi bitkisel ürünler de 
çok sayıda istenmeyen etkiye, alerjik ya da toksik re-
aksiyona sebep olabilir, ilaç- ilaç, ilaç-gıda ve bitki-ilaç 

etkileşimlerine rastlanılabilir. Bu sebeple son yıllarda 
tıbbı bitkisel ürünlerin ve doğal kaynaklı ekstrelerin 
tedavide kullanımlarını daha etkili ve güvenilir kılmak 
amacıyla “Klinik Farmakognozi” terimi ortaya atılmıştır. 
Klinik Farmakognozinin bu sorunlar ile ilgileneceği ve 
bu sorunlara uygun çözümler üretmesi beklenmekte-
dir. Klinik Farmakognozi alt konuları arasında her türlü 
doğal ürünün tedavide kullanılabilmesi için gerekli 
standartların belirlenmesi, ilaç etkileşimleri, bitkisel 
ilaçların istenmeyen etkileri, alerjik ya da toksik reak-
siyonlar, bitkisel ilaçların geliştirilmesi, validasyonu ve 
klinik araştırmalar gibi konular bulunmaktadır. 

2007 yılında Portland Maine’de American So-
ciety of Pharmacognosy tarafından 48.  ASP yıllık top-
lantısında bir Klinik Farmakognozi çalıştayı düzenlen-
miştir. O günden bugüne Klinik Farmakognozi ile ilgili 
makaleler son dört beş yıla yoğunlaşmış, ancak Klinik 
Farmakognozi terimi için henüz yeterli bir tanım ortaya 
konmamıştır. Genel olarak Klinik Farmakognozinin ka-
lite kontrol, etkililik (farmakolojik araştırmalar, terapötik 
etki, klinik çalışmalar) ve güvenlilik (advers etki, ilaç 
etkileşimi, kontrendikasyon, uyarılar, toksisite) ile ilgili 
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bilgileri içerdiği söylenebilir. 
Klinik farmakognost, hastaya halen kullanmakta 

olduğu veya daha önce kullanmış olduğu bitkisel ilaç 
ya da bitkisel ürünleri sormalı, hastanın alerji geçmi-
şini öğrenmeli, hastanın sentetik, bitkisel ya da gele-
neksel bir tedavi uygulanması sonrasındaki iyileşme 
sürecini değerlendirmeli, hekimin karar sürecine des-
tek olmalı, tedavi öncesi ve sonrası herhangi bir şe-
kilde karşılaşılacak problemlerin çözümüne yardımcı 
olmalıdır. Bazı bitkisel ürünler ile ilgili olarak yeterince 
kanıtlanmamış terapötik etkiler, tanımlanmamış toksik 
etkiler ve standardizasyondaki zorluklar bu ürünlerin 
klinikte kullanımlarının ayrıca değerlendirilmesi gerek-
liliğini ortaya koymaktadır. 

Doğal sağlık ürünlerinin klinik uygulamalarını çok 
yönlü değerlendirmek üzere eğitimde klinik farma-
kognoziye de yer verilmesine ihtiyaç vardır. Bu alan 
özellikle farklı hastalıklarda kullanılan bitkisel tedavi-
lerin randomize klinik çalışmalar ile değerlendirilme-
lerinin artmasına, kalite, etki ve güvenliği kanıtlanmış 
ürünlerin yaygınlaşmasına da destek olacaktır.  Klinik 
farmakognostun bitkilerin, bitkisel ilaçların, doğal sağ-
lık ürünlerinin ve gıda desteklerinin farmasötik ve tıbbı 
açıdan her türlü doğru bilgisine ve bunların geleneksel 
ve modern tıptaki uygulamalarına hakim olması gerek-
lidir. Bu alan, Farmakognozinin esasını oluşturan do-
ğal ürünlerin teşhisleri, analizleri, standardizasyonu ve 
kalite kontrollerinin yanında, biyoyararlanımları ve me-
tabolizasyonlarının da tanımlanmasını sağlayacaktır. 
Klinik Farmakognozi, Farmakognoziden ayrı bir alan 
gibi düşünülmemeli, Farmakognozi biliminin klinik uy-
gulamalarının ağırlıklı olarak yer aldığı bir alt bilim dalı 
olarak değerlendirilmelidir. 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki 
kanun da 6.11.2014 tarihinde yapılan değişiklikle ec-
zacılıkta uzmanlığa imkan verilmiş ve uzmanlık alanla-
rı  “Klinik Eczacılık” ve “Fitofarmasi” olarak belirlenmiş-
tir. Burada sözü edilen “Fitofarmasi” uzmanlığı bizim 
yukarıda tanımladığımız “Klinik Farmakognozi” teri-
mine işaret etmektedir. Ancak burada Fitofarmasinin 
sadece bitkisel ürünleri kapsadığı, hayvansal, marin 
ya da mikroorganizma kaynaklı doğal ekstrelerin de 
göz önüne alınması gerektiği ve tedavide büyük yer 
tuttuğu unutulmamalıdır. Uzmanlık eğitimi sözü edilen 
kanun ile 3 yıl olarak belirlenmiş ancak detayları he-
nüz tespit edilmemiştir. Tamamen eczacılığa özgü bir 
alan olan Fitofarmasi ya da daha geniş bir anlam ifa-
de eden Klinik Farmakognozinin eczacılık eğitiminde 
ağırlığının artırılması, meslek içi eğitimler ile eczacıla-

rın bilgilerinin güncellenmesi ve uzmanlık eğitimi ile 
eczacının konu ile ilgili uzmanlığının sağlanması doğal 
ürünlerin daha etkili ve güvenilir şekilde kullanılmasını 
sağlayacaktır. 

Yapılması gereken; fitofarmasi tanımının doğru 
şekilde yapılması ve “Fitofarmasi” yerine daha net ve 
geniş bir anlam ifade eden, sadece bitkileri ya da bit-
kisel ekstreleri değil, diğer tüm doğal ürünleri kapsa-
yan, tüm eczacılar tarafından anlaşılabilecek bir terim 
olan “Klinik Farmakognozi” teriminin kullanılmasıdır. 
Fitofarmasi eğitim programının bu temeller düşünüle-
rek farmakognostlar tarafından hazırlanması, eğitimde 
temel farmakognozi ve fitoterapi bilgilerinin yanı sıra, 
klinik uygulamaların Avrupa, Amerika ve uzak doğu 
örnekleri incelenmek suretiyle oluşturulması önem ta-
şımaktadır. Bunun sonucunda bitkisel ürünlerin teda-
vide kullanılmaları ya da kullanılmamaları yönündeki 
değerlendirmeler eczacı desteği ile yapılacak, ayrıca 
bu ürünler üzerindeki kalite kontrol çalışmaları, uygu-
lamalar, klinik araştırmalar, ve derlemeler artacak ve 
bununla birlikte tedavide daha kaliteli, etkili ve güvenli 
ürünlere ulaşılabilmesi mümkün olacaktır. 

ÖZGEÇMİŞ
01 Ocak 1975’de Afyon/Bolvadin’de doğdu. 

1995’de Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesini 
ikincilikle bitirdi. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim dalında 
yüksek lisansını, 2002 yılında da Nagoya Şehir Üni-
versitesi, Farmasötik Bilimler Fakültesi, Farmakognozi 
bölümden doktorasını tamamladı. 

 Şimdiye kadar Türkiye’de yetişen çok sayıda 
tıbbi bitki türünün değişik kanser hücre kültürlerinde 
sitotoksisite, normal memeli hücre kültürlerinde an-
tienflamatuvar ve immunomodülatör aktivitelerini ince-
lemiştir. Araştırmaları, biyolojik etkili bitki ekstrelerinin 
araştırılması, bu bitkilerden doğal bileşiklerin izolas-
yonu, yapı tayinleri, biyoaktivite tayinleri, yapı-aktivite 
ilişkileri ve etki mekanizmalarının tespiti üzerinde yo-
ğunlaşmıştır. Çalışmış olduğu bitkilerden şimdiye ka-
dar 150’den fazla doğal molekül izole etmiş, bu bile-
şiklerin 15 kadarı doğaya ve bilime yeni kazandırılmış 
olup, ilk defa izole edilmiş ve yapıları aydınlatılarak, 
isimlendirilmişlerdir. 

Prof. Dr. Ü. Şebnem Harput’un Science Citation 
Index kapsamındaki dergilerde 40 dan fazla makalesi 
basılmış olup, bu makalelere 330’un üzerinde atıf ya-
pılmıştır. Uluslararası Konferanslarda sunulmuş 50 ka

dar bildirisi vardır. Şimdiye kadar TÜBİTAK, HÜ-BAB 
ve diğer kuruluşlarca destekli 4 projede yürütücü, 11 
projede de yardımcı araştırmacı olarak görev yapmış 
ve bu projeleri başarı ile tamamlamıştır. Alanında çok 
sayıda uluslararası dernek üyeliği bulunan Harput, 
Journal of Ethnopharmacology, Phytotherapy Rese-
arch, Pharmaceutical Biology, Food Chemistry, Che-
mical Pharmaceutical Bulletin gibi çok sayıda dergide 
hakemlik yapmaktadır. Ayrıca 2012 yılından beri Av-
rupa Farmakopesi, Geleneksel Çin İlaçları Komitesi 
Üyeliği ve Türk Standartları Enstitüsü, Teknik Kurul 
Üyeliği üyeliği yapmaktadır. 

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi, Bilimde Teş-
vik ödülünü, 2009 yılında Türk Eczacılar Birliği Bilimde 
Teşvik ödülünü ve 2013 yılında TUBA-GEBİP ödülünü 
almaya hak kazanmış olan Prof. Dr. Ü. Şebnem Harput 
halen Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Far-
makognozi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Hacet-
tepe Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır.

Prof. Dr. Ü. Şebnem Harput
H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD





Bugünlerde Eczacılar zor durumda. Yarınların-
dan ümitsiz ne yapacaklarını bilemeden bir panik 
havasında etrafına bakınmakta, bin bir emekle sa-
hip oldukları mesleklerinin kendileri dışında gelişen 
bir şeyler uğruna gözlerinin önünde eriyip gitmesini 
çaresiz seyretmektedirler. Aslında mutsuzlukları, kara 
günleri, bugünlerde ortaya çıkmış bir şey de değildir. 

2003 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm prog-
ramı çerçevesinde; önce SSK hastane eczanelerinin 
kapanması, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK’nın tek 
çatı altında birleşmesi, memurlarda sevk zincirinin 
kaldırılması ve ilaç ödemelerinin SGK’ya aktarılması, 
yeşil kartlıların tüm hastane ve eczanelerden yararla-
nır hale getirilmesi, bunun yanında aile hekimliği uy-
gulaması gibi hekime ve ilaca kolay ulaşabilme güzel 
örnekler olarak vatandaşlarımız ve bizler tarafından 
olumlu karşılanırken; bu uygulamaların getirdiği fatura 
düşen ilaç fiyatlarıyla eczacılara fiyatların düşmesine 
rağmen muayene ücreti ve reçete katılım payları sü-
rekli artarak vatandaşa fatura edilerek karşılanmaya 
çalışılmıştır. Gelinen son noktada zor durumda olan 
kamu hastanelerine ve SGK’ya bir pay daha aktar-
mak adına kanser ilaçlarına el atılmıştır. Bu bizler için 
kabul edilebilir ve katlanılabilir olmaktan çok uzak bir 
uygulamadır. Sürekli düşen ilaç fiyatlarından dolayı 
her cuma peyderpey sermayemizin erimesi(karşıla-
nacağı söz verildiği halde), kamu kurum ıskontosunun 
üzerimizde kambur gibi durması, firmalar tarafından 
sağlanan % 4 ve % 7 ticari ıskontolarımızın kaldırılarak 
elimizden alınması, ithal ilaçlarda döviz kuru doların 
1,95’de sabitlenmesi vb. uygulamalarla çoktan bıçak 
kemiğe dayanmıştı.

Rakamlara bir göz atarsak Türkiye toplam ilaç 
pazarı, 2014 yılında % 8,8 artışla 14,6 milyar TL’ye 
ulaşmıştır (Toplam IMS Pazarı hastane satışları hariç, 
üretici fiyatlarıyla). Kutu ölçeğinde ise %2,7’lik bir bü-
yüme ile 1,82 milyar hacim gerçekleşmiştir. Pazar, te-

davi grupları açısından incelediğinde onkoloji ürünle-
rin değerde pazar paylarını arttırmaya devam ederek 
%11,2’lik pay ile ilk sırada yer almaktadır. Bu rakamlar 
ışığında 1,6 milyar TL lik bir kaynağın daha  1 temmuz 
2015 tarhi itibariyle serbest eczanelerden alınacak 
olmasıyla eczanelerin kökten budanmasına bir adım 
daha atılmıştır. Kısa vadede hastane karşısı eczane-
leri ekonomoik dar boğaza sokacak olan bu durum 
orta vadede tüm eczaneleri amansız bir rekabet ve 
yok oluşa götürecektir. En iyimser hesaplamalarla bin-
lerce eczanenin kapanmasına yol açacak ve binlerce 
kalfanın işsiz kalarak işsizler ordusuna katılmasına se-
bebiyet verecektir.

Ayrıca bu ilaçları hazır bulunduracak bütçe 
kamu hastanelerinde bulunmakta mıdır? Biten ilaçlar 
anında yerine konulabilecekmidir? Kayıp kaçaklar na-
sıl önlenecek, miad kontrolu yapılabilecek midir? Yine 
bir ilaçtan 1000 yıl yetecek kadar depo edip başka 
ilaçlar hiç bulundurulmayacak mıdır? Hastalar ssk 
günleri gibi günlerce sıra bekleyecek hallere mi dü-
şürülecektir? Bunun sonu ssk hastane eczacılığına 
doğru mu gidecektir? Bu uygulama sadece kanser 
ilaçlarıyla sınırlı kalacak mıdır? Devamında diyaliz re-
çeteleri, organ nakli, kan ürünleri, rayoopaklar, tüp be-
bek ilaçları... takip edecek midir? Birde şunu sorma-
dan edemeyeceğim: Madem eczaneleri ve eczacıları 
sırtınızda yük olarak görüyorsunuz o halde daha fazla 
eczacılık fakültesi açmaya devam edecek misiniz?

Tedavi Gruplarına Göre Kutu Ölçeğinde İlaç 
Tüketimi

Bu gürültüde bizim için kanser ilaçlarından  çok 
daha önemli bir alan olan kazanımımızın uzun dö-
nemde elimizden alınmasıyla karşı karşıya kalmış 
durumdayız. 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de 
SUT değişikliği nde bizleri çok yakından ilgilendiren 
iki madde daha var.

•	Sağlık	 hizmet	 sunucuları	 arasına	beşeri	 tıbbi	
ürün sunan ve üretenler de Ek’lenmiştir.

•	SGK	tarafından	alternatif	ödeme	modellerinin	
oluşturulabileceği belirtilmiştir.

Bu iki madde ile ithal ilaçların farklı firma ve de-
polar aracılığıyla eczaneleri by-pass ederek  hasta-
lara ulaştırılmasının önü açılmış ileri safhada raporlu 
ilaçlarında eczaneler dışına çıkarılabileceği bir zemini 
oluşturmuştur.

Bu kaos ortamından sorunlara getirdiğimiz farklı 
çözüm yollarına  bakıp kollara ayrılmadan toplu hal-
de hareket ederek herkesin elinden gelen mücade-
leyi vermesiyle, bir olarak en iyi şekilde atlatacağımızı 
düşünüyorum. Bizler önemliyiz ve ülkemiz için çok 
önemli  olan bu görevi vatanımızın  en ücra  köşelerine 
kadar ulaştırmaya devam edeceğiz.

(Tablo Kaynaklar: IMS,İEİS )
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Çoğu zarar, azı karar. 
Çankırı’nın beyazı kaya tuzu…

Analiz



Eczane raflarının olmazsa olmazı nedir? Diye so-
racak olsanız, alacağınız muhtemel cevaplardan bir 
tanesi, bin gramında dokuz gram tuz içeren ”Serum 
İzotonik” olur.  “Çankırı’nın neyi meşhurdur?” diye so-
rarsanız; alacağınız cevap ise, kesinlikle Tuz Mağarası 
olacaktır.  

Geçmişinin beş bin yıl olduğu tahmin edilen ve 
Hititliler zamanından beri işletildiği dile getirilen bu 
mağara, aynı zamanda ülkemizin en büyük kaya tuzu 
rezervine sahiptir. Çankırı’nın simgesi olarak anılan bu 
mağara, kaya tuzunun sofralarımızda yaygın olarak 
kullanılmasıyla birlikte; ününe ün katmıştır.

Ülkemizde uzun yıllar boyunca rafine tuzlar baş 
tacı edildikten sonra yakın zamanlarda adından söz 
edilmeye başlanan kaya tuzu, içerisinde doğada ser-
best olan seksen dört mineralin tamamını içeren ve bu 
nedenle lezzetinden öte insan sağlığı için gerekli olan 
bir tuzdur. Ülkemizde ki kaya tuzu yatakları, jeolojik 
devirlerde buharlaşma sonucu denizlerin ya da kapalı 
iç havzaların kuruması ile basınç altında oluşmuştur. 

Doğal kaya tuzu, kaya tuzu kaynağı olarak ad-
landırılan bölgelerden elde edilir ve toprak içerisinde 
sertleşmiş halde bulunan bu mineraller yalnızca te-
mizlenir. Toprak parçalarının yıkama olarak isimlen-
dirilen çeşitli temizleme işlemleriyle kaya tuzundan 
ayrılması dışında, doğal kaya tuzu başka herhangi bir 
işlemden geçirilmez ve tamamen doğal olarak sofra-
lara ulaşır. Doğal kaya tuzu ile işlemden geçmiş kaya 
tuzu,  bu nedenden dolayı aynı etkiye sahip değildir.

Rafine tuzlar da esasen,  deniz veya göl suları 
ile kaya tuzundan da elde edilirler. Ancak, atıklardan 

kurtarılması için, rafine edilmeden yani eritilip damıtı-
lıp fırınlanmadan kullanılamazlar. Rafine işlemi ise tuz-
daki mineralleri yok eder ve geriye sadece sodyum 
klorür kalır.

Herhangi bir katkı maddesi içermeyen ve iş-
lenmesine gerek olmayan Çankırı’nın kaya tuzu ise, 
doğal olarak kullanıma sunulmaktadır. Demir, mag-
nezyum, kalsiyum ve potasyum gibi insan vücudunun 
temel yapı taşlarını oluşturan mineraller açısından da, 
kaya tuzu zengindir. 

Hakkında menfi propaganda yapılsa da, tuz yani 
Sodyum klorür (NaCl)’ de tek başına vazgeçilemez 
bir besin maddesidir. İnsanların kanında ve hücre 
özsularında belirli bir konsantrasyonda tuz bulunması 
hayati önem taşımaktadır.

Sadece insan yaşamını değil aynı zamanda 
bütün canlıların yaşamını derinden etkileyen iki mad-
deden birisi su ise diğeri tuzdur. İnsan vücudundaki 
bütün canlı olayları, su içerisinde ve suyla olmaktadır. 
Bunun yanında suyun insan vücudundaki en önemli 
görevi enerji üretmektir. Su hücre zarından içeri akın 
ederken bildiğimiz elektrik enerjisi üretir. Özellikle bey-
nin ve sinir sisteminin temel enerji kaynağı budur. Su-
yun hücreden içeri girebilmesine ise tuz yardım eder. 
Vücutta bütün hücreler vücut suyu diye adlandırılan 
sıvının içerisinde yüzerler. 

Hücre suyu ile hücrenin içinde yüzdüğü vücut 
suyu arasında tuz yoğunluğu farkı vardır. Bu fark vü-
cutta ozmos gücünü yaratır. Canlı hücrelerin içinde 
bulunduğu vücut suyu ile yaptığı madde alışverişi bu 
ozmos gücüne bağlıdır. Yani hücreye yaşamı veren 

ozmos gücüdür. Çünkü canlı hücrelerde olan bütün 
metabolik olayların temelini ozmos oluşturur.

  
Vazgeçilmez bir besin maddesi olan tuz alınır-

ken, kaya tuzu tercih edildiğinde, bu hayati öneminin 
yanı sıra, başka faydalar da elde etmek mümkündür. 
Çankırı’da çıkartılan işlenmemiş saf tuzdaki mineral-
ler, bedenimizin birçok ihtiyacını karşılayacak özellik-
lere sahiptir. Kaya tuzunun, astım ve alerji başta olmak 
üzere kalp damar ve obezite gibi birçok hastalığın te-
davisinde etkili olduğu uzmanlar tarafından dile geti-
rilmektedir. 

Tuzun bulunduğu ortamın havasını temizliyor ol-
ması nedeniyle, dünyanın birçok yerinde üst solunum 
yolları rahatsızlığı, astım, bronşit, alerji, polen alerjisi 
gibi hastalıklarda tedavi amacıyla kullanıldığı bilin-
mektedir. Ayrıca cildin güzelleştirilmesi, yüzlerde bu-
lunan aknelerin giderilmesi etkileri de mevcuttur.

Saygılarımla…
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Ecz. Salih AĞAÇ
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Vazgeçilmez bir besin maddesi olan tuz alınırken, kaya 
tuzu tercih edildiğinde, hayati öneminin yanı sıra, başka 
faydalar da elde etmek mümkündür. Çankırı’da çıkartılan 

işlenmemiş saf tuzdaki mineraller, bedenimizin birçok 
ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahiptir.



Biraz da tarihçe: ilk etiketin öyküsü ve evrimi birkaç yüzyıl öncesine dayanır. Önceleri içleri 
görünmeyen sandık ve çuvallara boya ile işaret ve logolar uygulanmaktaydı. Baskılı etiketler ise 
1800’lü yılların başında… Lütfen dikkat… İlaç sanayisindeki gereksinimle ortaya çıktı. Çünkü ilaç 

etiketlerinde kullanıcıların uyarılması ve bilgilendirilmesi çok önemlidir.
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Bu sefer konumuz etiket.

 Barkod, karekod, etiket, baskılı-baskısız etiket, 
termal etiket, opak-şeffaf etiket, rulo etiket, kazı kazan 
etiket, kokulu etiket, ısı ile yapışan etiket, kağıt-kar-
ton-plastik-kumaş ve örgü etiketler. Off off…

Bir de bu etiketleri okuyabilen elektronik etiket 
okuyucuları var. Mevzu derin anlayacağınız.

Fransızcadan dilimize geçen etiket; bir malın tür, 
fiyat, miktar gibi niteliklerini, kime ait olduğunu belli 
etmeye yarayan küçük kağıt… Biz farklı anlamlar da 
yüklemişiz. Örneğin; toplum içinde davranışlarda iz-
lenecek yol, teşrifat… Kişinin toplumsal, uğraşsal ko-
numu, mevkii, unvan… İş hayatında ,mesleki hayatta 
ki yer…

Tasarımcı için etiket; ürünün amacını, kullanım 
şeklini, markasını, ağırlığını, gerekiyorsa fiyatını, imal 
ve son kullanma tarihini içerirken biçimsel açıdan da 
görsel bir tasarımdır.

Üretici için; ürünün tanıtılması, müşteriye güven-
le sunulması anlamına gelir. Etiket ile üretici, müşteriye 
seri bir bilgi akışını sürekli olarak vermektedir.

Tüketici için etiket; ürün hakkındaki tüm soru işa-
retlerini giderdiği, ürünün tanıtımını ve gerçek verilerin 
yazıldığı, son kullanma tarihi, fiyat ve kullanım koşulla-

rın gibi bilgilerin yer aldığı kılavuz gibidir.

Biraz da tarihçe: ilk etiketin öyküsü ve evrimi 
birkaç yüzyıl öncesine dayanır. Önceleri içleri görün-
meyen sandık ve çuvallara boya ile işaret ve logolar 
uygulanmaktaydı. Baskılı etiketler ise 1800’lü yılların 
başında… Lütfen dikkat… İlaç sanayisindeki gereksi-
nimle ortaya çıktı. Çünkü ilaç etiketlerinde kullanıcıla-
rın uyarılması ve bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Hekimler için, hemşire ve diğer sağlık çalışan-
ları için etiket hayati önemde. Hastane ortamında bir 
ampul düşünün ve üzerinde etiket yok. İlaç mı, su mu 
belli değil. Sanki ilacın değeri sıfırlandı. Ya da belirsiz 
hale geldi. Acil polikliniğinde bir hekim ya da ameliyat 
öncesi bir anestezi uzmanı ilacı enjektöre çekecek, aa 
bir bakıyor ilacın üstünde etiket yok. Nasıl bir belirsiz-
lik ve nasıl bir değersizlik durumu, lütfen hayal edin.

Karne, diploma ve kartvizit de insanın etiketi mi? 
Değerimiz acaba bunlarla mı ölçülüyor? Ya da banka 
cüzdanının şişkinliği de etiket sayılır mı bizler için?

Rahatsız eden ve hava attıran etiketler de yok 
değildir. Bazen bir giysinin ensemizin köküne denk 
gelen etiketi sinir katsayımızı arttırır. Bazen de üze-
rimizde ki ünlü bir giysinin etiketini çevremizdekiler 
görsün diye çaba harcanır. En son gördüğüm etiket, 
armudun üstündeydi ve onu ısıra ısıra yememi engel-

leyen bir kağıt parçasıydı.

Çocukken kaplanan defterlere, kitaplara ad ve 
soyadımız ve sınıfımızı yazdığımız yapışkan kağıt; 
büyüdükçe üstümüze yapışan ama yapışkansız bir 
etikete mi dönüşür? Kime, hangi kuruma, hangi dü-
şünceye ve daha bir sürü neye ait olduğumuzu gös-
termekte midir? Zaman zaman, etiketsiz olduğumuzu 
düşününce hiç kendinizi “çıplak” hissettiniz mi?

Günümüz tüketim toplumunda markaların eti-
ketleri, sosyal statüyü, toplumdaki katmanlardan han-
gisine ait olduğumuzu belirliyor. Giysiden gözlüğe, 
arabadan eve marka ve etiketler hayatımızın karne-
sine dönüşmüş durumda. Etiketsiz ve markasız “hiç” 
olduğuna inandırılan insanlarla beraber mi yaşıyoruz? 
Ya da hepimiz öyle miyiz? Etiket, günümüzde bir virüs 
mü yoksa? Her geçen gün bizi ele geçiren… Etiketle-
mek nedir peki? Üzerine etiket yapıştırmak mı, yaftayı 
yapıştırmak mı? Önyargının bir sonucu mu? Karşında-
kini bir kalıba sokarak, aslında kendimizi korumaya 
almak ve rahatlamak mıdır?

Bu durum bir insana, bir zümreye yapılıyor ise 
insan hakları suçu olur. Negatif ayrımcılık diye tanım-
lanır. Oysa herkesin etiketinin “insan” olacağı güzel ve 
aydınlık günler hepimizin hakkıdır.

Saygılarımla… 

Ecz. Serhat Salim AKTAŞ / AEO Yönetim Kurulu Üyesi



Leyla Hanım Georgia, California, Chicago 
derken İstanbul’da devam eden bir yolculuk sizin-
ki.. Bize biraz hayat yolculuğunuzdan bahsedebi-
lir misiniz? 

İstanbul’da doğdum, üniversite eğitimim için 
Georgia, ABD’de bulunan Wesleyan College’a gittim. 
Sırası ile Wesleyan, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fa-
kültesi, California University San Diego, Illinois Institu-
te of Technology ve Chicago University’dek lisans ve 
yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım.                 ABD 
ve Türkiye ilaç endüstrilerinde, Amerika Fındık Kon-
seyi’nde üst düzey yöneticilik ve Amerika Sağlık Ba-
kanlığı’nda Proje Direktörlüğü yaptıktan sonra; 2009 
senesinde ülkeme döndüm. Sonrasında İstanbul Ata-
şehir’de bulunan Nefes Eczanesi’ni açtım. Şu anda 
Nefes Eczanesi’nin sahip ve mesul müdürlüğünün 
yanı sıra sahip olduğum danışmanlık şirketi ile Türk 
ve ABD firmalarına danışmanlık yapıyorum. 2005 ve 
2006 senelerinde ABD’de stratejik planlama, görsel 
ve yazılı reklam ödüllerinin yanı sıra şiirlerimle de bir-
çok ödüle layık görüldüm. 

Eczacılığın yanı sıra edebiyatla iç içe bir ha-
yat yaşayarak bu noktada da profesyonelleştiğini-
zi biliyoruz. Sizden bir de yazar Leyla Mine TAN-
DAĞ’ı dinleyelim.

Çocukluğumdan beri günlük yaşantımda, yol-
culuklarda, müzik çalan her ortamda yazarım; kısa 
kısa notlar alırım. İnanın konuşur gibi yazıyorum, bu 

notların en büyük hazinem olduğunu düşünüyorum 
ve herkese tavsiye ediyorum. Aslında kitap yazmak, 
basmak gibi bir niyetim yoktu. 2003 - 2008 yılları ara-
sında ABD’deki bazı internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptım. Temmuz ayı sonunda tatilde iken yeniden yaz-
maya başladım ve 3 ay boyunca aynı dosyaya yazı 
yazmaya devam ettim. Daha sonra bu dosyayı kitap 
haline getirmeye karar verdim ve birkaç ay içinde ki-
tabım piyasaya çıktı. Kitabım aracılığıyla okuyucu ile 
dertleşmek, değişik kitlelere ulaşmak ve yorumlarını 
almak istedim. Hiç tanımadığım insanlardan “bana 
çok faydalı oldu”, “tam ihtiyacım olduğu dönemde bu 
kitap elime geçti”, “sanki ben de sizinle bu yollardan 
geçmişim”, “ben de yazacağım” şeklinde yorumlar 
almaya başladım. Bu da beni yazmak konusunda ol-
dukça motive ediyor. 

Hayatı hep üreterek, dolu dolu yaşıyorsunuz. 
Sizi sürekli üretme konusunda besleyen kaynak 
nedir?

Kitabımda da yazdığım gibi insanın bu hayatta 
kendine vereceği en büyük hediye seyahattir. Bir de 
nerede olursa olsun insanları tanımak için atacağı 
adım ve onların hikayelerini dinlemektir. Sonuçta bir 
beden olarak geldiğimiz bu hayatta başka ruhlarla se-
yir ediyoruz. Bu insanların etrafımızda olması tesadüf 
değil. Onlar da aynı yerden geliyor ve aynı yere yü-
rüyor. Sadece değişik platformlarda yaşıyoruz. İnanın 
ben bir işe kalkıştığımda, değişik platformlarda  tanış-
tığım insanlar el ele veriyorlar. En son Twitter’de, Ço-
rum Atatürk İlkokulu’nda kütüphane yapılmasına dair 

bir çağrı duydum ve bu kütüphaneyi yaptırdım. Hiç 
tanımadığım insanlar kitap yolladılar, herkes bütçesi-
ne göre yardım etti. Şimdi o kütüphane; o gönlü geniş 
insanlar sayesinde ekstra bilgisayarlarla donatıldı. O 
yüzden okuyuculara mesajım, güvenlik görevlilerin-
den, otobüste yanlarında tesadüfen oturan insanlara 
kadar herkesle sohbet etsinler. Herkesin birbirine ve-
receği bir öğreti var bu hayatta. Sesleri duyun, verin, 
paylaşın ve ne olursa olsun yeni insanlarla tanışın ve 
hayatta beraber üreterek yaşayın.

Leyla Hanım kendinizi bu hayatta öncelikle 
yazar olarak mı yoksa eczacı olarak mı tanıtmayı 
tercih edersiniz? 

Dediğim gibi ben yazarım demiyorum. Ben sa-
dece yazarak dertleşmeyi seven bir insanım. Zaman 
zaman sevdiklerime yazarak ulaşmayı tercih ederim 
ben. Bilirim ki daha kalıcıdır ve anlamlıdır bu şekil. 
Hala el yazısı ile mektuplar yazarım. Bunu da herkese 
öneririm. ABD de ki makalelere gelince inan ki hiçbir 
şey planlamıyordum ben gönülden yazdıkça dergiler, 
gazeteler bir şekilde beni bulup yayınlıyorlardı. Bu 
süreç sonunda beni en mutlu eden olay; Türkiye ye 
gelip Eczane açma aşamasında iken, birkaç insanın 
biz sizi yazılarınızdan tanıyoruz demeleri idi. Bu beni 
çok mutlu etti. Başarı gönlü açık tutup konuşturmakla 
olur. Ben de bunu yaptım. Kariyerinizi ve başarılarınızı 
kutlarız diyenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca herkese 
“Söz Ver! Yaşam Aşk Ruh”, “Aşkın Nefesi Ve Sev!” ki-
taplarımı okumalarını tavsiye ediyorum
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Söyleşi 

Dediğim gibi ben yazarım demiyorum. Ben sadece yazarak 
dertleşmeyi seven bir insanım. Zaman zaman sevdiklerime 

yazarak ulaşmayı tercih ederim ben. Bilirim ki daha kalıcıdır ve 
anlamlıdır bu şekil. Hala el yazısı ile mektuplar yazarım. Bunu 

da herkese öneririm.

Ecz. Aslıhan AŞIK
AEO Kurumsal İlişkiler Sorumlusu
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Ecz. Aslıhan AŞIK
AEO Kurumsal İlişkiler Sorumlusu

Hayatta ne yaparsanız yapın severek ve çok çalışarak yapmalısınız. Eczacı adayı genç 
arkadaşlarımız da eczacılık mesleğini sevsinler ve mesleklerini icra ederken çok çalışsınlar.



Aslıhan AŞIK (A.A): Meral Hanım, röportaj ta-
lebimizi geri çevirmediğiniz için teşekkür ederiz. 
Öncelikle bize küçük Meral ARISOY ve aileniz ile 
ilgili anlatacaklarınızı dinlemek isterim.

Meral ARISOY(M.A): Ankara’da doğdum, öğre-
nim hayatımı da aynı şehirde geçirdim. Mesleğe adım 
attığımda da başkentteydim. Ailemden bahsetmem 
gerekirse 2 oğlum ve 3 torunumla sürdürdüğüm mutlu 
bir hayatım var; eşimi ise 10 yıl evvel kaybettim.

A.A: Bize, bugün isminizin başında yer alan 
“eczacı” unvanını elde etmek için nasıl bir yoldan 
geçtiğinizden bahseder misiniz?

M.A: Çoğu insandan farklı olarak bir yandan ça-
lışıp bir yandan eğitimime devam ettim. Bu benim için 
hem zor hem de gurur verici bir tecrübeydi. Ülkemiz-
deki kıymetli eczacılık fakültelerinden biri olan Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden böyle büyük bir 
emekle mezun oldum.

A.A: Herkesin eczane eczacısı olmak istediği 
yıllarda sizi kamu eczacısı olmaya yönelten se-
bepler nelerdi?

M.A: Esasen hayatta tercih yaptığınız anlarda bir 
takım sebepler ya da planladıklarınız baskın olmuyor. 
Sanırım bizleri tercihlerimize yönelten şey o anın şart-
ları oluyor. Ben de günün şartlarını göz önüne alarak 
kamu eczacısı olmak yönünde bir tercihte bulundum.

A.A: Mezuniyetinizin üzerinden yıllar geçtik-
ten sonra serbest eczacılık yapmaya karar verdi-
niz. Sizce doğru zaman mıydı yoksa geç kalınmış 
bir karar mıydı?

M.A: Eczane eczacısı olmadan önce sektörün 
farklı bir noktasında tecrübe sahibi olmak kendi adı-
ma olumlu sonuçları olan bir durumdu. Eczane ecza-
cılığı için sektör içinde olgunlaştığım bir zamana denk 
geldi; bence doğru bir zamandı. Serbest eczacılığı 
da sevdim ve büyük bir keyifle icra ettim. 

A.A: Mesleğin hem kamu kanadında hem 
serbest eczacılık kanadında yer almış bir eczacı 
olarak iki alan arasında nasıl bir karşılaştırma ya-
parsınız?

M.A: Sektörün iki kanadı arasında birebir karşı-
laştırma yapmak inanın çok kolay değil. Ben mesle-

ğimi yaptığım süre boyunca çok sevdim ve hala da 
severek yapıyorum. Muhakkak kamu kanadının da 
serbest eczacılığın da kendine özgü zorlukları, deza-
vantajları var. Fakat bunun yanı sıra her ikisinin de ken-
dine özgü güzellikleri ve avantajları da var. Ben tüm 
zorlukları ve güzellikleriyle her ikisinde de mesleğimi 
severek icra ettim.

A.A: Hemcinsim olan tüm meslektaşlarımla 
ilgili merak ettiğim bir soruyu size de yöneltmek 
isterim. 2 çocuk annesi bir eczacı olarak çalışma 
hayatında ne tür zorluklar yaşadınız?

M.A: Anne olmak beraberinde büyük sorum-
lulukları getiren bir durum. Anne olduktan sonra ka-
dınların iş hayatında da ev hayatında da eksiklikler 
muhakkak oluyor. Ben de zamanında bu  zorlukları 
yaşamış ve eksiklikleri hissetmiş olsam da, hem ço-
cuklarıma hem de mesleğime duyduğum sevgiyle 
gayret ettim ve bunların üstesinden geldim.

A.A: Eczacılığın yanı sıra ressam kimliğinizin 
olduğunu biliyoruz. Resme olan ilginizi ilk olarak 
ne zaman fark ettiniz?

M.A: Resme olan ilgimi ilk olarak 10 yıl kadar 
önce fark ettim. Daha önce de hobi olarak resim yapı-
yordum ama bu denli ciddi değildi. 10 yıldır ise ders 
alarak daha ciddi bir şekilde resim yapıyorum.

A.A: Resmi, hayatınızda bir hobi olarak mı 

yoksa olmazsa olmazınız olarak mı tanımlarsınız? 

M.A: Resim olmazsa olmazımdır diyemem ama 
hayatımı tamamlayan bir unsur olduğunu düşünüyo-
rum. Dolayısıyla hobi olarak tanımladığımı söyleyebi-
lirim. 

A.A: Bugün geriye dönüp sıfırdan başlama 
imkanınız olsaydı sağlıkçı olarak değil sanatçı ola-
rak başlamayı tercih eder miydiniz?

M.A: Ben işimi çok seviyorum, başka bir şeyi iş 
olarak eczacılığın önüne geçiremem. O yüzden yine 
eczacı olarak başlardım. Fakat resim yapmaktan da 
asla vazgeçmezdim.

A.A: Son olarak, genç meslektaşlarımıza çık-
tıkları bu uzun ve meşakkatli yolda ne gibi öğütler-
de bulunmak istersiniz?

M.A: Her iş için geçerli olan bir öğüt verirdim 
sanırım. Hayatta ne yaparsanız yapın severek ve çok 
çalışarak yapmalısınız. Eczacı adayı genç arkadaşla-
rımız da eczacılık mesleğini sevsinler ve mesleklerini 
icra ederken çok çalışsınlar.
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Müzelerimiz

Ecz. Sevgi DÖNMEZ GÜLSOY

Bir Pulun Hikayesi;
Bir kağıt parçası zannetmeyin beni, usta ellerde sabırla işlenip hayat bulur ruhum. Bir zarfın 

köşesinde başlar tarihe yolculuğum, bazen hüznü, bazen neşeyi taşısa da mektuplar, ben geçtiğim 
her duraktan yeni anlamlar toplar dururum. Ne zaman ki beni özenle saklayacak bir el bulsam, 

bütün değerlerim ve güzelliğimle ona teslim olurum. Ben bir posta puluyum…

Siz Hiç Pul Müzesi Gördünüz Mü?
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Posta pulu, ilk olarak İngiltere’de 1840 yılında 
kullanılmış olup üzerinde Birleşik Krallık Kraliçesi 
olan Viktorya’nın portresi bulunuyordu. İlk Türk pulu 
1863 yılında basıldı ve üzerinde o zamanın padişahı 
olan Sultan Abdüllaziz’in tuğrası bulunuyordu. Pos-
ta pulunun esas amacı posta ücretinin ödendiğini 
göstermekti fakat bu sergiyle beraber posta pulunun 
sadece bu işe yaramadığını ve fitalistler tarafından bi-
riktirilerek nasıl bir tarih oluşturulduğuna adım adım 
tanıklık edeceksiniz.

PTT Pul Müzesinin kuruluşu, Ulus’ta 1926 yılında 
Atatürk’ün talimatıyla kurulan Emlak ve Eytam   Ban-
kaları’nın PTT tarafından restore edilip  müzeye dö-
nüştürülmesi  ve 2013 yılında açılışının yapılmasıyla 
olmuş. 

PTT Pul Müzesi şu anda Türkiye’nin merkezinde 
dünya çapında bir kültür merkezi olma özelliğinde. 
Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanmış bu mü-
zede her katta dokunmatik ekranlar size eşlik edecek 
ve istediğiniz pulun görseline ve bilgisine anında ula-
şabileceksiniz. Girişte alacağınız sesli bilgilendirme 
yapan kulaklığın bilgilendirmesi ve yönlendirmesiyle  
Türk Pul Koleksiyonu’nun tamamının orijinal halini gör-
sel, işitsel ve interaktif teknolojilerle hikayelendirilmiş 
bir halde bulacaksınız.

İlk olarak giriş katında size tarih kokulu bir tema 
merhaba diyecek. İletişimin yüzyıllar içerisindeki geli-
şimini görecek ve bir posta arabası ile karşılaşacak-
sınız. Ardından İstiklal Harbi’nden günümüze kadar 
PTT’yi ve tarihten günümüze postacı kostümlerini bu-
lacaksınız. Bu sırada orta alanda bulunan posta ve 
haberleşme için kullanılmış tarihi objeleri de incele-
yebilirsiniz. Geniş bir yer ayrılan Kurtuluş Savaşı’nda 
haberleşmenin yani telgraf kullanımının rolü gerçek hi-
kayelerle anlatılmakta. Atatürk’e ‘’savaşı nasıl kazan-
dınız’’ sorusunu soran yabancı gazetecilere verdiği ‘’ 
telgraf telleriyle‘’ sözü zaferin özeti gibi. Savaş bütün 
şiddeti ile sürerken memleketin bütün telgraf hatları 
askeri haberleşmeye ayrılmış, şifreli telgraflarla sava-
şın seyri değişmiş, bu sayede Türk Ordusu imkansızı 
başararak İstiklal Harbini kazanmış. İşte bu nedenle 
tarihçiler İstiklal Harbine ‘’Telgraflar Savaşı’’ adını ver-
mişlerdir.  

Hologramlı Kütüphane ’de  dijital ortamda sakla-
nan birçok belgeyi görebilirsiniz. Kullanımı gençlerin 
bilgisayar oyunlarındaki gibi olsa da yetkili birinden 
öğrenip rahatlıkla kullanılabiliyor. İçerisinde Asurlu-

lardan kalan belgelerin tercümesi, Muhteşem Süley-
man’ın karısı Hürrem’e yazdığı mektuplar,   Mustafa 
Kemal Atatürk’ün cephelerden yazdığı mektuplar ve 
telgraflar gibi tarihe ışık tutan belgelerin olduğu bir kü-
tüphane burası.

Birinci kata çıktığınızda Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndan günümüze kadar kronolojik olarak sıralanmış 
dönemlere ait pul koleksiyonlarını inceleyebilirsiniz. 
Aynı zamanda bu katta nostaljik bir PTT salonu da bu-
lunmakta. İkinci kata çıkıldığında 7 tane orijinal tema-
tik pul koleksiyonunu göreceksiniz. Son olarak üçün-
cü kata çıktığınızda ise Dünya Pulları Koleksiyonu’nu 
göreceksiniz. B u kattan ayrılmam zor oldu çünkü her 
ülkeye tıklayıp onlar için önemli pullara bakmak, o ülke 
tarihi ile ilgili inanılmaz bilgi veriyor. Amerika’nın pulları 
arasında en ilgi çekici olanlar uzaya ilk çıkış ile ilgili 
olanlar ile ünlü şarkıcılar ve Hollywood yıldızlarının ol-
duğu pullardı. Fransa’nın pulları arasında La Fontaine 
masallarını anlatan, Arjantin’in pulları arasında da tan-
gonun yer aldığı pullar geniş yer almış. 

Bodrum katında özel olarak çocuklar için ayrıl-
mış PTT Çocuk Kulübü’nde, özel pul koleksiyonları, 
boyama ve pul tanıtımı gibi aktiviteler bulunmakta.  
Kafeteryası, yiyecek ve içecekleriyle güzel bir hizmet 
vermekte. Müze Dükkan’da,  yap –bozlar, porselen 
kupalar, kalemler gibi birçok hediyelik eşya bulun-
makta.  Müzeyi pazartesi ve resmi bayramlar hariç 
haftanın her günü 09:00-17:00 saatleri arasında üc-
retsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.



Mehtap Uysal(M.U): Elif Hanım öncelikle bize 
kendinizden mümkün olduğu kadar uzun bahse-
der misiniz? Sizi tüm üstün vasıflarınızla yakından 
tanımak istiyoruz. 

Elif Neşe Çelik(E.N.Ç): Eskişehir’de, üç kız kar-
deşin en küçüğü olarak eğitimci bir ailede büyüdüm. 
Doğal olarak bizim evde yatırım önceliği her zaman 
iyi bir eğitime verildi. Çok iyi bir edebiyatçı olan ba-
bam, aynı zamanda beklentileri oldukça yüksek, 
iddialı ama bir o kadar da adalet duygusuna sahip, 
demokrat bir karakterdir. Hayatının vazgeçilmezleri 
olan şiir, roman ve resim alanlarını bize de elinden 
geldiğince öğretti, sevgi aşıladı. Hayattaki en önem-
li şeyin, gece yatağına yattığında rahat uyuyabilmek 
olduğunu ondan öğrendim. Bize kattığı en önemli de-
ğerler, dürüstlük, adalet duygusu, sorumluluk almak 
ve kendi kapasitemizin farkına vararak bunu zorlamak 
oldu. Bu kavramlar benim için baba mirasıdır ve ha-
yatımda çok belirleyici olmuştur. Annem de çok iyi bir 
okurdur. Her zaman çok pozitif, şefkatli, becerikli ve 
interaktif bir kişilik olarak hayatımızda yer kaplar. Bir 
iletişim sihirbazıdır. Ondan da biraz iletişim kabiliyeti 
almış olabilirim.

Üç kız kardeş, hepimiz iyi öğrencilerdik. Ama en 
başarılı ve gittiği her okulda ve ortamda her zaman 
birinci olan büyük ablamdı ve sonunda çok başarılı bir 

Pediyatrik Nefroloji Profesörü oldu. Rakamlarla arası 
çok iyi olan ortanca kardeşim de insan ilişkilerinde 
çok başarılıdır. Ben ise evin en küçüğü olmanın ge-
tirdiği avantajla büyüdüm. Annem ve babam benden 
önce iki kız çocuğu yetiştirmiş olmanın deneyimi ve 
yaşanmışlıkların hoşgörüsüyle yaklaştılar bana. Bu 
nedenle daha özgür, kendi başına bir şeyler yapa-
bilen, yaratıcı olmasına izin verilen bir çocuk olarak 
yetiştirildim. Bu sayede kendime olan güvenimi daha 
erken kazandığımı söyleyebilirim.

M.U: Bu söyleşimizi 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde özellikle sizin gibi çok başarılı ve zarif 
bir eczacımızla gerçekleştiriyoruz. Bu güne ait 
düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Özellikle son 
zamanlarda sayısı iyice artan kadına şiddet ve ka-
dın cinayetleri konusunda düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

E.N.Ç: Özgecan Arslan’ın kaybı hepimizi derin-
den sarstı. Üzülerek söylemeliyim ki, ülkemizde halen 
kadın erkek eşitliği tam anlamıyla hayata geçirilebil-
miş değil. Bu konuda atılması gereken çok sayıda so-
mut adım var, en başında da toplumun temel eğitim 
seviyesini artırmak geliyor diyebilirim. Artık sadece 
erkek çocukların iyi okullarda okuyup kariyer yaptığı 
bir dünyada yaşamıyoruz. Çok bilinen bir Afrika sözü 
de bu konuya değinmektedir: “Bir erkeği eğitirseniz 

bir bireyi eğitmiş olursunuz; bir kadını eğitirseniz top-
lumu eğitmiş olursunuz”. Kız çocuklarının eğitilmesi ile 
toplumun eğitim seviyesini de otomatik olarak arttır-
mış oluruz.

Günlük yaşamda kadın-erkek eşitliği ile birlikte 
konuşulması gereken konulardan biri de kadınların 
daha fazla iş hayatında yer almasını sağlamak. Ka-
dınlar empati kurma ve çoklu düşünme yetenekleri ve 
yüksek farkındalık, organizasyon kabiliyeti ve detaya 
hakimiyet gibi yetenekleri ile erkek çalışanlar gibi iş 
yaşamının vazgeçilmezidir. Kadın-erkek fırsat eşitliği-
ni sağlayabilen ülkelere baktığımızda, refah ve me-
deniyet seviyelerinin çok üst seviyelerde olduğunu 
görüyoruz. Ben de genç kız ve kadınlarımızın gerek 
sosyal, gerekse iş hayatındaki rollerini güçlendirmek, 
onlara cesaret ve güç katmak adına elimden gelen 
çabayı sarf ediyorum. Özellikle Eczacıbaşı-Baxter 
Kadın Liderler Platformumuz (BAKınız Kadın Liderler) 
bu konuda son 2 yıldır ciddi aksiyonlar içinde ve ben 
de hep yanıbaşlarındayım.

M.U: Dünyada ve Türkiye’de İlaç Sektörünü 
değerlendirir misiniz? Sizce ilaç sanayisinde az 
sayıda eczacı istihdam edilmesinin nedenleri ne-
lerdir? Bu sayılar nasıl artırılabilir?

E.N.Ç: Dünyada ilaç sektöründe  rol olan Ec-
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zacı sayısının  ülkemizden daha ileri düzeyde oldu-
ğunu biliyoruz. Ancak Türkiye’de uzun yıllar sevgili 
meslektaşlarımızın bilinçli olarak kendilerine ait bir iş 
yapma tercihlerinin ağır bastığını düşünüyorum. Ay-
rıca benim mezun olduğum yıllarda yabancı dil ko-
nusunda da engeller vardı. Ama artık bize de gelen 
staj amaçlı başvurularda eczacı sayılarının arttığını 
memnuniyetle gözlemliyor ve daha çok yer açmaya 
gayret ediyoruz. Eczacılık eğitimi almış, yabancı dil 
bilen, enerjisi yüksek bir genç eczacının sektörü hızla 
kavrama avantajı bize de artı yaratan bir unsur oluyor. 
Eczacılık Fakültesi mezunu meslektaşlarım işe alım 
süreçlerimizi başarı ile tamamladıkları sürece kurulu-
şumuzda istihdam edilebilmektedir. Özellikle Pazar-
lama ve Ruhsatlandırma departmanlarımızda eczacı 
çalışanlarımız  bulunmaktadır.

M.U: Eczacı ve bayan çalışanlar için pozitif 
ayrımcılık yapıyor musunuz? İşe kabul etme  kri-
terleriniz nelerdir.

E.N.Ç: Ortaklarımızdan Eczacıbaşı Toplulu-
ğu’nun yürürlükte olan bir uygulaması ile işe alımlarda 
pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve eş düzey iki adaydan 
kadın olanı tercih ediyoruz. Kadınların iş hayatında 
daha çok yer almaları ve kariyerlerinde daha üst pozis-
yonlara çıkmaları için bazı bariyerleri kaldırmak üzere 
bu uygulamanın faydalarına inanıyorum. Ama hala ka-
dınların daha çok cesaretlendirilmesi, kendilerine koy-
dukları bariyerleri kaldırmaları ve öncelikle kendilerinin 
buna istek duyması için yapılacak çok daha fazla şey 
olduğunu düşünüyorum. Sonuç odaklı bir yaklaşımla 
o bariyerler neyse onların üzerine gidilmesi gerekiyor. 
Bu amaçla biz de Eczacıbaşı-Baxter’da kurduğumuz 
‘BAKınız Kadın Liderler’ platformumuzda güzel adım-
lar atmaya başladık. Sadece kadın çalışan sayımızı 
artırmak için değil, aynı zamanda kadın çalışanlarımı-
zın yönetimde karar verici mekanizmalarda etkin rol 
almaları ve yeni kuşak liderler yaratılması konusunda 
da ciddi adımlar atıyoruz.

M.U: Eczacıbaşı-Baxter firması hakkında bilgi 
verir misiniz? Türkiye ekonomisine daha çok katkı 
için çabalarınız nelerdir?

E.N.Ç: Eczacıbaşı-Baxter olarak biz birçok kri-
tik ve kronik hastalığın tedavisinde kullanılan son 
teknoloji ürün ve hizmetlerimiz ile milyonlarca hastayı 
hayata bağlıyoruz. Hayata bağlayan ürünlerimiz he-
mofili, primer immün yetmezliği, son dönem böbrek 
yetmezliği ve yatan hastaların parenteral (damardan) 

beslenme tedavilerinde kullanılmaktadır. Ameliyatha-
nelerde kullanılan anestezi & yoğun bakım ve cerrahi 
ürünlerimiz birçok durumda hayat kurtarıcı rol oyna-
maktadır. Yüksek kaliteli solüsyon üretim teknolojimiz 
ile Avrupa Birliği’ne ihracat yapabilmek üzere tüm ser-
tifikasyonlarımızı tamamladık. Tüm Türkiye genelinde 
yaygın satış gücümüz, teknik servisimiz ve son dönem 
böbrek hastalarının evlerine solüsyonlarını teslim eden 
dağıtım hizmetlerimiz ile Türkiye’nin önde gelen sağlık 
kuruluşları arasında yer alıyoruz.

Son 4 yıldır ciddi bir değişim ve dönüşüm sü-
recini ortaklarımızla birlikte, başarı ile yürütüyoruz. 
Önümüzdeki 5 yıl sonunda ise çok daha güçlenmiş 
bir yapı ile Türkiye’nin lider biyoteknoloji  ve hastane 
ürünleri kuruluşu olmayı hedefliyoruz.

M.U: Jenerik ilaçların üretilmesinin ülke eko-
nomimize ve sağlık harcamalarına katkısı hakkın-
da ne düşünüyorsunuz?

E.N.Ç: Elbette ilaçlara yaygın erişim anlamında 
oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum, aynı za-
manda üretim alanında çok sayıda vatandaşımıza da 
istihdam sağlanıyor. Öte yandan eşdeğer ve inovatif 
ürünlerin birbirini çok tamamlayan iki kavram olduğu 
kanısındayım. Sağlık hizmet sunucuları eşdeğer ilaçla 
elde ettikleri tasarrufu gerçek inovasyona yönlendi-
rebilirse  ideal kombinasyon sağlanabilir. Bu alanda 
ülkemizde hala atılması gereken adımlar var bence. 
Sadece eşdeğer değil, Ar-Ge gerektiren, katma de-
ğeri yüksek, inovatif ürünlerin de Türkiye’de üretimine 
destek olacak somut mekanizmaların hayata geçiril-
mesini kritik buluyorum.

M.U: Firma olarak yer aldığınız sosyal sorum-
luluk projeleri var mı? Siz şahsen hangi sosyal so-
rumluluk projelerinde yer alıyorsunuz? 

E.N.Ç: Eczacıbaşı-Baxter olarak “Topluma BAK” 
platformumuzla birçok sosyal sorumluluk projesi için 
çalışan insiyatifimizle kaynak yaratmaktayız. Birçok 
farklı etkinlikle, ihtiyaç sahibi dernek ve sivil toplum 
kuruluşları yararına bir yıl içinde önemli bağışlar topla-
dık. Önemli bir örnek vermem gerekirse, Kanserli Ço-
cuklara Umut Vakfı (KAÇUV) yararına 3 adet kermes 
düzenledik, bu kermeslerde çalışanlarımızın birebir 
hazırladığı yiyecek ve içeçekler ile bağış topladık ve 
tamamı ile KAÇUV’un aile evlerinden birinin bir yıllık 
ihtiyaçlarını karşıladık. Bu bizim için oldukça gurur 
verici bir tablo oldu, herkes canla başla bu bağışları 
toplamak için çalıştı. 

Ben de kişisel olarak özellikle kız öğrencilerin 
eğitimlerine devam etmeleri, iş hayatına dahil olmaları 
ve kendi potansiyellerini fark etmeleri üzerine bireysel 
çalışmalarda bulunuyorum. TurkishWIN vb.kadın des-
tek örgütlerinin etkinliklerine katılıyorum.

M.U: Zerafetiniz, şıklığınız, özgüveniniz  ve en 
önemlisi samimiyetiniz hayranlık uyandırıcı. Sizi 
tanıdığımız ve DOZ dergimizde olduğunuz için çok 
mutluyuz. Teşekkürler..

E.N.Ç: Sizlerle tanışma ve bu keyifli sohbeti 
yapma fırsatı için ben teşekkür ederim. Umarım sev-
gili meslektaşlarım için farklı bir bakış açısı sağlamış, 
genç eczacı adaylarımıza da biraz ilham kaynağı ola-
bilmişimdir.
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Geçen sayıda Küba gezisinde ilk beş günümü-
zün geçtiği Havana ve Pınar Del Rio’dan bahsetmiş-
tim. Sonraki üç günümüzü geçirmek üzere Trinidad’a 
doğru yola çıktık. Ancak oraya geçmeden önce 
Havana’da yaşadığımız çok ilginç bir karşılaşmayı 
aktarmak istiyorum. Bir akşamüzeri kaldığımız otelin 
bahçesinde oturup sohbet ederken önümüzden ge-
çen insanlardan bir bey Türkçe konuştuğumuzu du-
yup “merhaba” dedi. Biz de şaşkınlıkla merhaba diye 
cevap verirken “aaa Adnan” diye bir bayan eşime 
seslendi. Dönüp baktığımızda eczacı arkadaşımız 
Füsun’u gördük. Az önce selamlaştığımız da eşiymiş. 
Tam Füsun’la “sizde mi buradaydınız, ne zaman gel-
diniz” diye konuşmaya başlarken arkadan yine ecza-
cı arkadaşımız Derya geldi. Onlar da aileleriyle birlikte 
Küba’yı gezmeye gelmişler. Dünyanın öbür ucunda 

Ankara’daki eczacı arkadaşlarımızla karşılaşmak çok 
şaşırtıcı ve keyifliydi. 

Havana’da kaldığımız otelde yaptığımız kahvaltı-
dan sonra çıkış işlemlerimizi yapıp, otelin bahçesinde 
bizi Trinidad’a götürecek servisimizi beklemeye baş-
ladık. Servisin 1 saatten fazla gecikmesi yolda Che 
Guevara’nın anıt mezarının bulunduğu Santa Clara’ya 
uğrama planlarımızı suya düşürdü. Molalarıyla birlikte 
yaklaşık 6 saat süren bir yolculuktan sonra Trinidad’a 
vardık. Yol uzun olmasına rağmen oldukça keyifliydi. 
Yol boyunca kimi zaman palmiye ve muz ağaçlarının 
arasında kimi zaman da deniz kenarında muhteşem 
manzaralar eşliğinde seyahat ettiğimiz için hiç sıkıl-
madık. Arabamız da Küba ölçeklerine göre son dere-
ce modern ve yeniydi. 

TRİNİDAD VE VARADERO (KÜBA)

Yol boyunca kimi 
zaman palmiye ve 
muz ağaçlarının 

arasında kimi zaman 
da deniz kenarında 

muhteşem manzaralar 
eşliğinde seyahat 
ettiğimiz için hiç 

sıkılmadık.

Ecz. Nesrin ÖZASLAN 

Gezi 



Ankara Eczacı Odası < DOZ >  73 

Gezi

Otelimiz Trinidad’dan biraz daha ileride her iki 
tarafı denizle çevrili bir yolun sonundaki yarımadanın 
üzerindeydi. Brisas Del Mar, otelden daha çok tatil 
köyü şeklinde dizayn edilmişti ve her şey dahil sistemi 
vardı. Havana’da kaldığımız tarihi otelin ihtişamı bu-
rada yoktu ama doğal güzellik açısından şahaneydi. 
Bizi de zaten bu tarafı ilgilendiriyordu. Palmiye ağaç-
ları çoğunlukta olmakla birlikte çeşit çeşit ağaçların 
yer aldığı bembeyaz ve ince kumlu oldukça geniş bir 
sahil ve ardında uçsuz bucaksız masmavi bir deniz. 

Sahilde gezerken küçük bir katamaran dikkati-
mizi çekti. Hepimiz yelkenci olduğumuz için Karayip-
ler’de yelken yapabilecek olmanın sevinciyle tekneyi 
kiralayanlara kullanmak istediğimizi söyledik. Dördü-
müz, kiralayan kişi ile birlikte katamaranın filesine otu-
rarak, yarım saatten fazla billur gibi suyun üstünde 
uçarcasına yelken yaptık. Tekne sahibi, kıyıda konu-
şurken bizim de yelkenci olduğumuza pek inanmamış 
olsa da seyir sırasında çok iyi anladı ve bize de kul-
landırdı. Üstelik anlaştığımız sürenin üstüne çıkarak. 

Trinidad’da denizin altı da; resifler, çeşit çeşit 
balıklar ve mercanlar bakımından son derece zengin 
olduğu için dalgıçlar tarafından özellikle tercih ediliyor 
. Tüple dalış sabah çok erken saatte olduğu için ona 
katılmadık ama öğleye doğru şnorkel dalışı olduğunu 
öğrenince ona katıldık. Tekneyle sahilden yaklaşık 2 
mil açıldıktan sonra bir resifin yakınında durup tono-
za bağlandık. Hemen maskelerimizi ve şnorkellerimi-
zi takıp suya atladık. Türkiye’nin hemen her yerinde 
40 metreye kadar daldığım halde böyle bir güzellik 
görmedim. Sanki dev bir akvaryumun içindeydik. Her 
yerde, pembeden moruna, gece mavisinden turkuaz 
rengine, beneklisi, çizgilisi, irili ufaklı çok sayıda çeşit 
çeşit balık yüzüyordu. Mercan kayalıklarının arasında 
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tam bir renk cümbüşü vardı. Resifin bazı yerlerinin de-
rinliği sadece 1,5 metre civarındaydı. Bu arada eşimin 
gösterdiği dev bir müren balığı beni biraz ürkütmedi 
değil. Suda 1 saatten fazla kalmamıza rağmen izle-
meye doyamadık. Trinidad’daki en güzel anım buydu. 
Eğer biraz daha zamanımız olsaydı sabah erken kalk-
mayı göze alıp, tüple dalışa da giderdim. 

Otelin bahçesinde her akşam canlı müzik ve 
Latin danslarından akrobasiye kadar çok eğlenceli 
gösteriler düzenleniyordu. Öyle ki, özellikle ön taraf-
ta oturan seyirciler kendilerini bir anda şovun içinde 
buluyordu. Bir akşamüzeri şehrin kendisini de görelim 
diye taksiyle merkeze gittik. Burada da Havana’daki 
kadar tarihi olmasa da evler oldukça eskiydi. Dolaşır-
ken uzaktan bir müzik sesi duyduk ve o tarafa doğru 
yürümeye başladık. Yaklaşınca oldukça kalabalık bir 
insan grubunun uzun bir merdivenin yanında toplandı-
ğını gördük. Sanki tüm Trinidad oradaydı. Merdivenin 
yanında düz bir alanda, sahnede müzisyenler çalıp 
söylüyorlar ve önlerinde insanlar dans ediyorlardı. 
Sonra bir ara verildi ve bu sefer yine müzik eşliğin-
de yöresel kıyafetleriyle yerel dansçılar gösteri yaptı-
lar. Tabi arkasından da insanların arasında dolaşarak 
bahşişlerini topladılar. Her yerde dans ve müzik, işte 
Küba. 

Küba’daki son durağımız Varadero’ydu. Daha 
gelişmiş ve Kübalıların da tatil yapmak için geldikleri 
Antalya gibi bir turizm şehri olduğunu söyledikleri için 
son bir günümüzü yola çıkmadan önce biraz dinle-
nelim diye Varadero’ya ayırdık. Sabah erkenden yola 
çıktık ve yine manzara eşliğinde birkaç saat yolculuk-
tan sonra binaların yeniliği ve modernliğinden daha 
yaklaşırken Varadero’ya geldiğimizi anladık. 

Konakladığımız İberostar otel, yine tatil köyü şek-
lindeydi ama bu sefer gerçekten hem bina yapısı, hem 

yüzme havuzu ve sahil konsepti, hem de işletme şekli 
ve animasyonlarıyla Belek’teki bizim otellerden pek 
farkı yoktu. Güzel de bir terası vardı. Manzaraya karşı 
oturup yorgunluk kahvelerimizi içerken, üstümüzden 
geçen bir uçaktan atlayan insanların rengarenk pa-
raşütlerle önümüzdeki sahile inişini izledik. 20-25 ci-
varında paraşütün peşpeşe gökyüzünden süzülerek 
inmesini seyretmek son derece keyifliydi. Daha önce 
yamaç paraşütü yapmıştım ama uçaktan atlamak çok 
daha farklı bir şey olmalı. 

Küba’da her şey iyi güzel de yemeklerine bir 
türlü alışamadım. Eğer biraz daha kalsaydık sadece 
muz ve ananas yemekten iyi kilo vererek dönecektim. 
Havana’da iken yine fena değildi. Özellikle en çok 
yaptıkları ıstakoz ilk başlarda cazip geliyordu ama üst 
üste de çekilmiyor. Yine de şehrin içindeki lokantalar-
da, bahçede, açık havada siparişiniz önünüze geldiği 
için mutfak kokusu olmayınca yemekler daha yenilebi-
lir oluyor. Ancak, Trinidad ve Varadero’daki açık büfe 
sistemi, kullandıkları yağların ve pişmiş domuz etinin 
kokusuna dayanamadığım için bende sadece meyve 
ile beslenme alışkanlığı yaptı. 

Küba’da 9 gece 10 gündüz süren seyahatimiz 
böylece sona erdi. Dönüşte havaalanında yine çok 
uzun kuyruklar vardı. Biz Türkiye’deki tur operatörüyle 
görüşerek chek-in işlemimizi yaptırmıştık. Görevliye 
durumu izah edince bizi sıradan çıkardı ve hemen 
bilet işlemimiz yapıldı. Yoksa en az 2 saat kuyrukta 
bekleyecektik. 

Dünyada bir çok yere gittim ama Küba çok farklı, 
iyi ki gitmişim dedirten bir yer. Özellikle değişmeden, 
bozulmadan önce yapabiliyorsanız gidin ve bugünkü 
doğal atmosferini yaşayın. Çünkü öyle görünüyor ki, 
çok yakında burasının da Amerika’daki bir eyaletten 
yada bir Avrupa şehrinden pek bir farkı kalmayacak. 



      

 

 

 

 

SGK İLAÇ KATILIM PAYI ALACAKLARINI DENİZBANK’A TAŞIYAN ECZANELER,  

AVANTAJLAR DÜNYASINA ADIM ATIYOR..! 

DenizBank, yeni birfinansalpaketi eczacıların hizmetine sundu. Paket kapsamında SGK ilaç katılım payı 

alacaklarını DenizBank’a taşıyan eczanelere,çek karnesinden hesap işletim ücreti muafiyetine, eft ve havale 

gibi bankacılık işlemlerini içeren Eczacı Tarifesindenözel pos komisyon oranına kadar birçok avantaj 

sunuluyor. 

Yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken DenizBank, sektörlere yönelikfinansal çözümler geliştirmeye devam ediyor. SGK ilaç 

katılım payı alacaklarını DenizBank’a taşıyan eczanelere yönelik düzenlenen kampanya kapsamında; %1,10 faiz oranı ile 

100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli, yaz aylarında (haziran, temmuz, ağustos) ödemesiz kredi, Eczanem eczane otomasyon 

programıVERA Delta entegrasyonunda %50 indirim, VERA Yazarkasa POS alımında İşletme Kart’a özel 9taksit gibi imkanlar 

sunuluyor. Üstelik kampanya kapsamında çek karnesinden, hesap işletim ücreti muafiyetine hatta eft ve havaleye kadar 

birçok bankacılık işlemini içeren Eczacı Tarifesi tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. 

ECZACILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ 

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak 

Koçak,yeni kampanyalarıile eczacılara çok yönlü bir fırsat paketi sunduklarına dikkat çekti. Koçak, “DenizBank olarak 

eczanelerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak finansal çözümler sunuyoruz.  Yeni 

kampanyamızla birlikte SGK ilaç katılım payı alacaklarını DenizBank’a taşıyaneczacılara 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli 

kredi sunuyor ve yaz aylarında ödemesiz dönem imkanı sunuyoruz.Bununla birlikte ertesi gün, %0,90 komisyon ya da 30 

gün blokeli komisyonsuz POS, VERA Yazarkasa POS alımında İşletme Kart’a özel 9taksit ve Eczanem eczane otomasyon 

programının VERA Delta entegrasyonunda %50 indirim gibi bir çok imkan sağlıyoruz. Üstelik bankacılık işlemleri içeren 

Eczane tarifesini de 1 sene boyunca hediye ediyoruz.Kampanyamızla eczacılar birçok avantaja birden sahip olacaklar. Tüm 

eczacıları bu avantajlı kampanyadan yararlanmaya davet ediyoruz.” dedi. 
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Eczacıların sağlık danışmanlığı görevinin gide-
rek önem kazandığı günümüzde; yanlış, gereksiz, 
etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı, dünya gene-
linde olduğu gibi ülkemizde de önemli sorunlara yol 
açmaktadır. Ekonomi ve sağlık açılarından olumsuz 
olan bu durum, sağlık hizmeti sunan birimlerin hiz-
met kalitesini ve sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. 
Teşhis koyarak hastanın tedavisini düzenleyen kişi 
hekim olmakla birlikte, tedaviye başlamadan önce 
hastanın son muhatap olduğu kişi eczacıdır ve ayrı-

ca bilgilendirme ile takip aşamasında da eczacıların 
katkısı ve sorumluluğu oldukça fazladır. Birçok ülkede 
eczacıların kolay ulaşılır olması ve ücretsiz danışman-
lık hizmeti vermesi nedeniyle serbest eczacılar tüm 
dünyada sağlık sisteminin temel unsurlarından birisi 
olarak kabul edilirler. AİK ilkeleri doğrultusunda günü-
müz eczacısının ‘’ilaç satan kişi’’ olmaktan çıkıp tedavi 
sürecinin işbirlirlikçisi ve farmasötik bakımı da kapsa-
yacak şekilde uygulayıcısı rolünü üstlenmesi gerekir.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve bunun başlıca 
nedenlerine baktığımızda ise; özellikle halkın bilgi 
eksikliğinden kaynaklanan olumsuz tutum ve davra-
nışların önemli ölçüde payının olduğu görmekteyiz. 
Çok sık rastladığımız “tavsiye üzerine” ilaç kullanma 
hikayelerinin önüne geçmek adına, eczacılar olarak 
üzerimize önemli bir görev düşmektedir.

Günümüzde artan tedavi seçenekleri, hekimle-
rin reçete yazma ve tedavi şemalarını uygulamada 

Akılcı İlaç Kullanımı
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karşılaştığı güçlükler, hekimlik uygulamaları içinde 
akılcı ilaç kullanımı (AİK) bilincinin yerleştirilmesi ih-
tiyacını güçlendirdi. Ülkemizde ilk olarak Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde pilot olarak uygulan-
maya başlanan “probleme dayalı akılcı ilaç kullanımı 
eğitimi”, son derece olumlu geri bildirimler alınınca 
tıp fakültesi müfredatına girmiştir. İki yıl sonra, DSÖ ile 
Sağlık Bakanlığı arasındaki “1998/99 Orta Vadeli İş-
birliği Programı” kapsamında İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde durum tespiti ve 
gereksinimlerin belirlenmesi amacıyla bir anket çalış-
ması yapıldı. Ardından çözüm önerilerinin tartışıldığı 
“Türkiye’de Rasyonel İlaç Kullanımı İlkelerinin Yerleşti-
rilmesinde Farmakoterapi Eğitimi ve Klinik Farmakolo-
jinin Yeri’’ adlı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Akılcı ilaç kullanımında önemli bir misyon da 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na düşmektedir. Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ülke genelinde halkı ve 
ilgili meslek mensuplarını akılcı ilaç kullanımı (AİK) 
konusunda bilinçlendirme ve yetkinliklerini artırmaya 
yönelik faaliyetlere destek olması hayati önemdedir. 
Bu nedenle SGK ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile 
“Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Akılcı İlaç Kullanımı Et-
kinliklerine Yönelik Alt Yapı Oluşturma ve Geliştirme 
Projesi” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje ile; ülke 
genelinde halkın ve ilgili meslek mensuplarının AİK 
konusunda bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine 
yönelik olarak eğitim materyalleri geliştirmek, bu ko-
nuda ihtiyaç duyulan sürdürülebilir altyapı desteğini 
oluşturmak ve bu faaliyetlerin halkın ilaç kullanımına 
etkisini kapsamlı şekilde araştırmak amaçlanmıştır.

Hekimler ve eczacılar sırasıyla, tedavi düzenle-
me ve reçete yazma işlevleri, doz bilgileri, besin ilaç 
etkileşimleri gibi konular olmak üzere tedavi sürecinin 
her aşamasının başarıya taşınmasında önemli katkılar 
sunarlar. Hekim, kişisel ilaç seçimini; etkililik, uygunluk 
ölçütlerini kullanarak gerçekleştirir. Bu şekilde seçtiği 
ilaçlarla düzenledikleri tedaviler ve tedavi konusunda 
eczacıların hastaya verdiği doyurucu bilgiler,  AİK’te 
önde gelen belirleyici roller arasındadır. Son yıllarda 
yaşanan olumlu gelişmelerin de katkısıyla Türkiye’de 
AİK konusunda var olan durumun çok daha ilerisine 
hızla geçileceğini söyleyebiliriz.

Akılcı ilaç kullanımında eczacının doğru yön-
lendirmelerde bulunması tedavinin başarısı, hastanın 
zarar görmemesi ve gereksiz ilaç kullanımı ile artan 
maliyetin azaltılması açısından önemlidir. Bu nedenle 
eczacılık fakültelerinin AİK’ye yönelik eğitimleri müf-

redatlarına dahil etmeleri, meslek örgütlerinin ise me-
zuniyet sonrasında eczacıların bu eğitimi almalarına 
yönelik çaba göstermeleri uygun adımlar olacaktır. 

Özellikle eczanelerimizde sık sık rastladığımız 
çocukluk çağında solunum yolu enfeksiyonları başta 
olmak üzere, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde 
öncelikli olarak antibiyotiklerin kullanımı fazladır. Ol-
dukça fazla kullanılan ilaçlarda daha belirgin olmak 
üzere çocuklarda akılcı olmayan ilaç kullanımı soru-
nu bulunmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ilkelerine 
uyulmadığı takdirde bu özel grupta ilaç etkisizliğinden 
israf ve toksisiteye kadar uzanan çok ciddi sorunlarla 
karşılaşılma riski vardır. Çocukların tedavisi düzenle-
nirken genel AİK ilkelerine uymanın yanı sıra, çocuk-
lara özgü farmakokinetik - farmakodinamik farklılıkları 
gözeten, çocukların gelişim dönemlerindeki ihtiyaçla-
ra uygun akılcı yaklaşımlara uyulması gerekir.

Biz de bu amaçlar doğrultusunda; akılcı ilaç 

kullanımına dair bilgilendirme yapmak adına Ankara 
Eczacı Odası olarak 11, 18 ve 25 mart tarihlerinde 
TED Ankara Koleji’nde Ecz. Necdet ŞENBABA ile 
ve 27 Mayıs tarihinde Ecz. Aslıhan AŞIK ile öğren-
ciler ile buluştuk. Özellikle son dönemde çok daha 
fazla önem kazanan antibiyotik kullanımı, besin ilaç 
etkileşimleri ve gıda takviyeleri hakkında öğrencilerle 
bilgilerimizi paylaştık. 3 hafta boyunca yaptığımız su-
numlar sırasında, tavsiyeye göre ilaç kullanım oranın 
oldukça yüksek olduğuna, ilaçlarla beraber kullanılan 
besinlere çok az dikkat edildiğine, ufak şikayetlerde 
bile revirlere başvurmak yerine ilaç kullanıldığına dair 
üzüntü verici hikayelerle karşılaştık. Sunumlarımız 
sonrası öğrencilerle yaptığımız bire bir görüşmelerde 
doktorlara ve eczacılara danışma oranın oldukça dü-
şük olduğunu gözlemledik. Bunun sonucunda Ankara 
Eczacı Odası olarak, halk sağlığına katkıda buluna-
bilmek adına Akılcı İlaç Kullanımı’na dair eğitimleri 
sıklaştırmaya ve yeni projeler üretmeye karar verdik. 

AİK ilkeleri doğrultusunda günümüz eczacısının ‘’ilaç 
satan kişi’’ olmaktan çıkıp tedavi sürecinin işbirlirlikçisi ve 

farmasötik bakımı da kapsayacak şekilde uygulayıcısı rolü-
nü üstlenmesi gerekir.

Ecz. Mustafa Buğra ERSOY / DOZ Dergisi Editör Yardımcısı



Uğruna yıllarca çalışıp bin bir emekle yarattığı-
nız kendi eserinizi; “eczanenizi”; artık birilerine dev-
retmenin zamanı geldiğine karar verdiğinizde kim bilir 
neler hissediyorsunuzdur... Sonunda mezun olup, ne 
zamandır hayalini kurduğu “o” eczaneyi devralmak 
isteyen genç eczacının, içindeki dindirilemez kıpırtı-
ları bir an önce sakinleştirmenin telaşlı ama bir o ka-
dar da mutlu çabalarının gerçekleşmesini istemesine 
ne demeli? Gülümseten karşılıklılık…  Ve eğer dikkat 
edilmezse sizleri huzurlu düş dünyanızdan sürükleye 
sürükleye çekip dışarı alabilecek hayatın sert ger-
çekleri… Hukuktan söz ediyorum. Gerekliliklerden. 
Uyulması şart olan kurallardan ve eğer atlanırsa yüz 
yüze kalınacak rahatsız edici sonuçlardan. İşte tam 
da bu yüzden hem devreden hem de devralan ec-
zacılarımızın yasal düzenlemeleri bilmesi gerekiyor. 
Kanunun şaşırtıcı ve kafa karıştırıcı labirentlerine gir-
meden açıklamaya çalışacağım neyin nasıl yapılması 
gerektiğini. Bunun için de sorularla başlayacağım… 

1- Eczaneniz var, devretmek istiyorsunuz? 

O halde önce sizin bir soruyu cevaplamanız ge-
rekiyor. 30 Mayıs 2012 tarihinde eczaneniz var mıydı?

•	 Evet,	30	Mayıs	2012	tarihinde	eczanem	var-
dı diyorsanız; eczanenizi hiçbir kısıtlamaya tabi olma-
dan bir kez devredebilirsiniz. Ancak bu devir işlemin-
den sonra tekrar bir eczane açmak isterseniz, nüfusa 
göre eczane açma kriterine tabi olacaksınız. 

•	 Hayır,	30	Mayıs	2012	tarihinde	eczanesi	ol-
mayan bir eczacıydım diyorsanız; nüfus  kriterine  tabi 
olmadan eczane açtıktan sonra yine  nüfus kriterine 
tabi olmadan eczanenizi bir kez devredebilirsiniz. 

•	 Hayır	30	mayıs	2012	tarihinde	bir	eczanem	
yoktu ama Eczacılık Fakültesinde öğrenciydim diyor-
sanız da aynı. Yine  herhangi bir kritere tabi olmadan 
eczane açtıktan sonra hiçbir kısıtlamaya tabi olma-

dan eczanenizi bir kez devredebilirsiniz. 

•	 Diyelim	 ki	 30	 Mayıs	 2012	 tarihinde	 ecza-
neniz vardı, ancak 35 M2 şartına uygun değildi. O 
zaman, m2 kısıtlamasına tabi olmadan eczanesinizi 
devredebilirsizi. Ancak 35 m2’den küçük eczaneyi 
devir alan eczacımızın m2 kriterine uygun olmayan bu 
eczaneyi tekrar devir etme hakkı olmadığına dikkat 
çekmemiz gerekiyor. 

•	 30	Mayıs	2012	 tarihinde	bir	eczaneniz	var	
idiyse ancak yapı kullanım izin belgesinde/yapı ruh-
satında, “dükkan” ya da “işyeri” yazmıyorsa bu ecza-
nelerin de devir edebilirsiniz. Fakat bu durumdaki ec-
zaneyi devir alan eczacımızın, eczaneyi tekrar devir 
hakkı olmayacaktır.

Milat gibi değil mi? Evet milat gibi. 30 Mayıs 
2012… Bu tarihi unutmayın; hayallerinizi doğum tari-
hini defin tarihi yapmayın sakın. 
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Eczaneniz yok ve bir eczane devir almak istiyorsunuz? 



2- Eczaneniz yok ve bir eczane devir almak 
istiyorsunuz?  

Eğer, eczaneniz yok ve halen faal bir eczaneyi 
devir almak istiyorsanız, bu durumda tamamen  ecza-
nesini devir edecek bir eczacı bulmanız gerekecektir. 

3- Eczane devrinde nelere dikkat etmeliyiz?

Eczanelerin devrinde iki farklı aşama vardır. 

•	 Resmi	Devir	işlemleri;		İl	sağlık	Müdürlükleri	
ile eczacı odaları temsilcileri nezdinde resmi bir tuta-
nak ile yapılır. 

•	 Eczacılar,	eczanelerini	devir	ettikten	sonra,	
tekrar eczane açmak isterlerse; nüfusa göre eczane 
açma kriterlerine tabi tutulurlar. Bunun için eczane 
açılabilecek yerlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yılda 
2 kez ilan edilmesini beklemeleri ve aranan şartlara 
uygun olup olmadıklarına dikkat etmeleri gerekmekte-
dir. Eczanelerini devir etmeleri durumunda ise, hesap-
lanan puanları yarı oranında düşürülecektir. Bu puan 
işini gayet iyi bildiğinizden eminim.

•	 	Aynı	adresteki	eczanenin	kapatıldıktan	son-
ra başka bir eczacı tarafından aynı yerde tekrar ecza-
ne açılması eczanenin devir edilmesi/devir alınması 
değildir. 

•	 Eczanesini	 devir	 eden	 eczacı,	 eczanesini	
kapatmış olacağı için artık nakil hakkını kullanamaya-
caktır. 

•	 Diğer	işlemler.	Bu	işlemlerin	eczacılıkla	doğ-
rudan bir ilişkisi yok aslında. Yapılan devir işlemi aynı 
zamanda, işyerinin devri anlamını da taşıdığından 
Eczacılık Mevzuatı dışında genel düzenlemeler de 
geçerli olacaktır. Bu durumda dikkat edilecekleri de 
aşağıda ayrıca açıklayalım.

İşyerinin devri; Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 
eczanenin devri işlemi genel düzenlemelere göre hu-
kuken işyerinin devridir. İşyerinin devri; hukuken işyeri 
veya işyerinin bir bölümünün bir hukuki ilişkiye dayalı 
olarak başka birine devri olarak tanımlanabilir.       

                    
Öncelikle şunu söyleyelim: işyeri veya işyerinin 

bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka bi-
rine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya 

bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün 
hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıy-
la eczaneyi devrederken, eczane çalışanlarınızın iş 
akitleri sonlandırılmamışsa, çalışan işçilerin tüm hak 
ve borçları da eczaneyi yeni devralan eczacımıza ge-
çer.  Devreden veya devralan eczacı, çalışanlarının iş 
sözleşmesini sırf eczanenin devrinden dolayı feshe-
demez. Aynı şekilde eczanenin devri  işçi yönünden 
de fesih için haklı sebep oluşturmaz. Yani, eczanenin 
devri nedeniyle iş akitleri sonlandırılan işçiler kıdem 
tazminatına hak kazanacaktır. Ancak eczane dev-
redildiği gerekçesi ile çalışanlar haklı nedenle fesih 
hakkı kazanmadıkları gibi tazminata da hak kazana-
mayacaklardır. 

Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve 
devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devre-
den ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak 
bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu 
devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Yani ecza-
nenin devri halinde kıdem tazminatı bakımından dev-
reden eczacı  kendi dönemi ve devir tarihindeki son 
ücreti ile sınırlı olmak üzere sadece iki yıl süreyle so-
rumludur. Aynı şekilde ücret, fazla çalışma, hafta tatili 
çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden devre-
den eczacı, iki yıl süre ile sorumludur. Karışık gibi mi 
geldi? Belki eksik ama doğru olarak şöyle söyleyelim 
o zaman; Devreden, o işyerinde çalışan işçinin tüm 
hakları için, devralanla birlikte sorumludur. Buna mü-
teselsil sorumluluk diyorlar. Ben sattım kurtuldum yok 
yani…

Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazmina-
tı ve kullanılmayan izin ücretlerinden sorumluluk ise 
son işverene ait olduğundan devreden eczacının bu 
işçilik alacaklarından sorumluluğu yoktur. İhbar yani 
bildirim tazminatı, kıdem tazminatı değil dikkat edin 
lütfen. Malum bunlar farklı kavramlar. Devralan eczacı, 
ihbar tazminatı ile kullandırılmayan izin ücretlerinden 
tek başına sorumludur. 

Derhal ve doğru olarak anladığınız üzere; ecza-
nenin devrinde dikkat edilecek en önemli konuların 
başında eczanede çalışan işçilerin durumu gelmek-
tedir. 

Devir eden eczacının, depolara borcu varsa ne 
olacak? Devir alınan eczanenin elektrik, su vs. borçla-
rından kim sorumludur?  

Yukarıda da belirttiğimiz üzere; eczanenin devri 

aslında işyerinin devridir ve tüm bu borçlardan devir 
alan eczacının da sorumlu tutulması maalesef müm-
kündür. Eczaneyi devir aldığınızda özellikle eczane-
nin eski borçları açısından sorun yaşamak istemiyor-
sanız,  mutlaka yazılı bir devir sözleşmesi yapılmalıdır.  
Eski borçlardan sorumluluk konusunun da bu devir 
sözleşmesinde belirtilmesi ve açıklığa kavuşturulma-
sı şarttır. Ancak yazılı devir sözleşmesi ile kendinizi 3. 
şahıslara karşı korumanız mümkündür.  Bu yüzden 
eczanenin devrinde dikkat edilecek en önemli konu-
lardan konulardan biri de yazılı bir devir sözleşmesi 
yapılmasıdır. 

Devir sözleşmesi yazılı olmak zorundadır, ancak 
noter onayı şart değildir. Devir sözleşmenizde, devrin 
tüm şartlarını, özellikle devir bedelinin ödenmesine 
ilişkin koşulları yazmanız hem devreden hem de dev-
ralan açısından çok önemlidir. Devir sözleşmenize de-
vir bedeli, nasıl ödeneceği, devredilen eşyanın neler 
olduğu vs. vs. yazılması gereklidir. Her bir devir kendi 
içinde farklı koşullar taşıdığı için devir sözleşmenizin 
hazırlarken hukuki danışmanlık almanız doğru ola-
caktır. Ben bilirim demeyelim. Sorun söyleyelim.

Sağlıcakla kalın, sağlıklı beslenin, iyimser olun 
ve gülümseyin.

Görüşmek üzere… 
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• Sağlıkla ilgili ürünlerin eczane dışında satılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2002 yılı 
mezunuyum. 13 yıldır serbest eczacılık yapıyorum. 
Bu geçen süre içinde mesleğimiz büyük değişimler 
yaşadı. Bunlara ayak uydurmak bizleri maddi ve ma-
nevi olarak oldukça zorladı. Özellikle ilaç sektöründeki 
fiyat değişiklikleri ,çoğunlukla düşüşleri bizlere maddi 
anlamda hissedilir darbeler vurdu. Bu yüzden kendimi-
ze eczanelerimize farklı çıkış yolları aramaya başladık. 
Aslında bu süreç bizi, daha önceden de bize ait olma-
sı gereken, bizim sahiplenmemiz gereken tıbbi besin 
destekleri, dermokozmetik ürün gruplarına yönlendirdi.

     
       Eczacılık Fakültelerinde aldığımız eğitimin 

hakkını vermek için fırsat oluşturdu bizlere. Tıbbi besin 
desteklerinin içeriğini, kullanım durumlarını, üretim şart-
larını bizden iyi bilecek başka bir meslek grubu tanı-
mıyorum. Her eczacı meslektaşım bu konuda benimle 

hemfikirdir diye düşünüyorum.

        Hasta eczanemize geldiğinde sıkıntısını din-
leyip ilacının yanında tedavi destekleyici ürün grubu 
vermek ve bunların geri dönüşümlerini güzel bir şekil-
de almak hem bize mesleki açıdan tatmin veriyor hem 
de hastanın gözünde güvenilirliğimizi arttırıyor. 

         Ne yazık ki önümüzde yeni bir süreç daha 
başlıyor. Bu ürün grupları büyük marketlerin raflarına 
girmeye başlıyor. İnsanlar markete girecek, alışveriş 
arabalarının içine raftan aldıkları ürünleri atacaklar. Ürü-
nün neye yaradığını nasıl  kullanıldığını herhangi bir ilaç 
kullanıyorsa onunla etkileşir mi bilen yok açıklama ya-
pan yok. Üstüne üstlük bir de fiyat kırarlarsa mücadele 
şansımız çok zorlaşacak.

         Hadi şimdi karşı çıkalım, birlik olalım, sesimizi 
çıkaralım diyeceğim; çıkardığımız sesi dinleyecek olan 
olacak mı? Bence hayır.

O zaman sevgili meslektaşlarım bize düşen 
mesleğimize işimize eczanemize sahip çıkmak. Has-
talarımızla tek tek ilgilenmek. Onları iyi tanıyıp, hastalık-
larını, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda hizmet 
sunmak. Yani mesleğimizi, bilgimizi konuşturmak. Bu 
şekilde davranırsak emin olalım ki hastalarımız da bize 
sahip çıkacaktır. Marketlerle ancak bu şekilde müca-
dele edebiliriz. 

          Hepinize sağlıklı huzurlu bol kazançlı günler 
diliyorum, saygılar sunuyorum.

Ecz. Elif TAŞAR DURMUŞ

Hasta eczanemize geldiğinde sıkıntısını dinleyip ilacının yanında 
tedavi destekleyici ürün grubu vermek ve bunların geri dönüşümle-
rini güzel bir şekilde almak hem bize mesleki açıdan tatmin veriyor 

hem de hastanın gözünde güvenilirliğimizi arttırıyor. 
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Her şeyden önce dallarda akasyaların açtığı yı-
lın en güzel bahar ayına girdiğimiz şu güzel günlerde 
uçsuz bucaksız problemlerimizden bahsederek içinizi 
karartmak istemiyorum… Niyetim umudu anlatan, gö-
nüllere İnşirah veren bir yazı yazmak…

Değil mi ki her zorlukla beraber bir kolaylık var…

Kulağıma iç sesleriniz geliyor; birisi bu mutluluk, 
deponun tahsilatçısı gelene kadar sürer diyor, diğeri bu 
ay ki açıkları ne yapacağız ve bir başkası imdat ekra-
nım kapatıldı…Black, black, black…..

(Black  Oscar ödüllü  bir  Hint  filmidir; filmin kör 
olan başrol oyuncusu büyük bir yaşam ve eğitim mü-
cadelesi vermektedir, bir gün umutlarının tükendiği 
anda daktilosuyla kağıdın her yerine black yazar,evet 
her yer karanlıktır.)

Ve geçen ay ki DOZ Dergisi’nin kapak yazısı ‘’ Ec-
zacı Kuşatma Altında’’

Gerçekten kuşatma altındayız…

Özellikle en etik çalışanlar, özellikle sağlıkçı kim-
liğini satıcı kimliğinin önünde tutanlar ve özellikle en 
iyiler kuşatma altında…

Kuşatma altındaki yer ya teslim olur… Olmak iste-
yenler buyursun olsun… Ya da mücadele edersiniz… 
Ben mücadele etmek isteyenler için yazıyorum…

İlaçtaki karlılığımızın ne kadar azaldığı herkesin 
malumu en çok yazılan antibiyotik 10 TL % 20, 2 TL 
günde 50 tane antibiyotik reçeteye verseniz ( ki kaç kişi 
satıyor) kasanıza 100 tl nakit girecektir… Artık ilaçtan 
çok fazla para kazanamayacağımızı gösteren manidar 
bir örnek…

Dolayısıyla ister sevelim, ister sevmeyelim ilaç dışı 
ürünler umudumuzdur…

Yahu yıllarca aspirini bile devlete ödetmeyi alış-
kanlık haline getirmiş bir hasta profili var karşımızda 

derseniz yine yerden göğe haklısınız ama iyi bir ileti-
şimle bu sorunu da aşabiliriz diye düşünüyorum… 
Burada iyi bir iletişim kavramının özellikle altını çizmek 
istiyorum. 

Benim kişisel görüşüm yaşı 60 ve yukarısı olan 
hastalarda farkındalık kazandırmak biraz daha zor,  
bunlar gençliklerinde  kendi tabirleriyle çok yokluk çek-
miş ve nerdeyse temel harcamalar dışında masrafsız 
yaşayan insanlardır… Üzerinde çok daha fazla çalışıl-
ması gereken bir hasta grubudur. Çoğu mide  -barsak 
problemi yaşar ve nerdeyse cinayet boyutunda hatalı 
ilaç kullanmaya meyillidir. Mesela sürekli sinameki hapı 
yazdırırlar, bunun  8 haftadan fazla kullanılmasının  en 
hafifi  barsak tembelliği , en ağırı barsak kanserine 
sebebiyet vereceğini anlatmak onları prebiyotik kullan-
maya teşvik etmek biz kahraman eczacıların görevidir. 
Yine sürekli proton pompası inhibitörü kullanıp mide 
asidini nötralize etmelerinin bir süre sonra midelerinde 
çok ciddi hazımsızlık problemi oluşturacağı konusunda 
uyarılmalıdırlar. Bu hastalarımız ilaçlarını demli bir çayla 
içebilir, baklava şerbetine ekmek batırabilirler onlarla 

Ecz. Ülkü Bahtiyarca Mülayım

Geçen ay ki DOZ Dergisi’nin kapak yazısı ‘’ Eczacı Kuşatma Altında’’ 
Gerçekten kuşatma altındayız… Özellikle en etik çalışanlar, özellikle 

sağlıkçı kimliğini satıcı kimliğinin önünde tutanlar ve özellikle en 
iyiler kuşatma altında. Kuşatma altındaki yer ya teslim olur… Olmak 

isteyenler buyursun olsun… Ya da mücadele edersiniz… Ben 
mücadele etmek isteyenler için yazıyorum…
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tatlı tatlı sohbet ederek itiraflarını alabilir ve çözümleri-
nizi sunabilirsiniz. Zordur ama mümkündür.

Bir keresinde hanımının yüzü yer yer kılcal damar 
çatlaması olmuş çok tutumlu bir amcaya krem satmış-
tım, amca çok hayıflandı ama eşi çok mutlu oldu. Tey-
zemiz yüzünü sabunla yıkayarak zaten yaşlılıkla be-
raber sebum oranı azalmış olan cildini mahvetmişti… 
Yüzlerine kozmetik olarak sadece vazelin sürmeleri de 
ayrı bir seminer konusu…Bu hastalarımıza ürün tavsi-
ye ederken makul fiyatlı olanları tercih etmeliyiz.

Yoksa buz gibi soğurlar bizden…

Benim en çok umutlu olduğum hasta grubu 20-
40 yaşları arası kendilerini akıllı ya da bilinçli hasta diye 
adlandırabileceğimiz grup… Bunlar  kitap okuyan, 
spor yapan, kendileri ve çocuklarının sağlığı konusun-
da daha seçici ürünler araştıran insanlardır.

Yani bazı genç hastalarımın epa ve dha oranı 
işte şu oranlarda olan balıkyağı var mı? Gibi sorularla 
geldiğini görünce çok mutlu oluyorum, en son nöbette 
bir bayan okyanus suyunun bir püskürtmesi kaç cc dir 
diye sormuştu… Orjinal sorular geliyor yani… Bu hasta 
grubuna prebiyotikli şampuanlardan tutun da ,saf çi-
çek özsuyu içeren toniklere kadar beş yıldızlı ürünle-
rinizi tavsiye edebilirsiniz, en güvenilir ve kaliteli ürünü 
almak isterler…

Koruyucu hekimlik adına sunduğumuz ürünler in-
sanların faydasını uzun vadede göreceği ürünler tabii 
bir takım elbise, bir pizza, bir mücevher almak kadar 
cazip gelmiyor insanlara.. Bunun ilerdeki sağlık ban-
kalarına yapacakları çok kıymetli bir yatırım olduğunu 
anlatmak eczacının vazifesi, evet hiç kimse sonsuza 
kadar yaşamayacak ama bu yaşamın kalitesi yatakta 
mı, ayakta mı, hastane de mi geçeceği herkes için çok 
önemli.. Tedbir bizden, takdir Yüce Allah’tandır.

Yok eğer bu pazarı da kaçırırsak elimizden, mes-
lekleri  sağlıkla uzaktan yakından alakası olmayan bir 
sürü şamatacı network’cünün pazarı ele geçirdiğini 
görürsünüz..

Komşularınıza, arkadaşlarınıza, anne babanıza, 
hatta daha ileri giderek size bile bir şeyler satmak iste-
yeceklerdir… Her derde deva olan şeyler(!)…

Onları ancak siz durdurabilirsiniz...

Eczacı bu toplumun üniversitelileri içinde %3-4 
‘lük dilimindedir… Sorumluluğu büyüktür… Ben ilaç-
tan başka bir şey satmam anlayışı toplumu yanlış in-
sanların insafına bırakmaktır…Ki bu anlayış  çok büyük 
bir yanılgıdır, bence….

Medya, eğlenceli sağlık show programları tüm 
orta yaşlı ve yaşlılarımızca izleniyor ve onları fazlasıyla 
etkiliyor... Medyada diyetisyenler, aktarlar, doktorlar de-
falarca konuk edilirken eczacılar sadece ilaç etkileşimi 
veya akılcı antibiyotik kullanımı gibi sınırlı konularla akla 
geliyorlar…(Pek çok insan bizi belli bir çemberle sınır-
lıyor ,mesleğimiz ve konuşabileceğimiz konular tam 
olarak anlaşılabilmiş bile değil)

İlaçlar hakkında yapılan yalan yanlış haberler 
zaten çok okumayan hastalarımızda algı yanılmasına 
neden oluyor… Aktar; doğal şifa veren ürün satıcısı,ec-
zacı;kimyasal ,zarar veren ürün sunucusu gibi göste-
riliyor.İnsanların doğal ve katkısız olana yönelmeleri 
bizi rahatsız etmiyor ama bunların da en sağlıklı temin 
edilebileceği yer

Eczane…Özellikle bazı erkek hastalarımızın kafa-
sında ilaca karşı inanılmaz bir negatif basınç var,erke-
ğin ekonomiyi yönettiği evlerde ürün alma konusunda 
eşini de olumsuz yönde etkileyebiliyor..

Öyleyse ne yapacağız? Anlatacağız, sabırla… 
Merdiven altı ilaç nedir? Tarım bakanlığı onaylı ilaç 
nedir? sağlık bakanlığı onaylı ilaç nedir? cGmp koşul-
larında üretim ne demektir? Üniversite onayı, argefar 
onayı nedir ? Anlatacağız…Anlatacağız bizim sundu-
ğumuz ürünlerin farkını  ve bir problemle karşılaştıkla-
rında  yerimizin belli olduğunu ve her durumda bize 
danışabileceklerini anlatacağız…

Sizce bitkisel tedavi yeterince biliniyor mu? Bizim  
raflarımızda kekik ekstraklı şuruplar tozlanırken, bazı 
hekimlerimiz hastasını ıhlamur için diyerek aktara yön-
lendiriyorsa Fitoterapiyi çok anlatamamışız demektir,

Ihlamur sedatiftir, göğüs yumuşatıcıdır çok fayda-
lıdır ama kekik hem doğal bir antibiyotik hem de çok iyi 
bir mukolitik olması sebebiyle öksürük tedavisinde çok 
daha iddialıdır…

Toplumun bitki tedavisinden anladığı,her şeyi 
haşla haşla  iç, oh ne doğal…Ihlamuru fokur fokur kay-
natırız hele bir de kırmızıya dönerse demeyin keyfimize 
…halbuki tamamen faydasız bir hale gelmiştir…İnsa-
nımıza infüzyonu, maserasyonu, dekoksiyonu anlata-
cak olan da bizleriz…Ihlamur infüzyonla, keten tohumu 
maserasyonla, zencefil dekoksiyonla hazırlanmalıdır..

Artık pek çok eczanede hastalar için bir eğitim 
köşesi var burada hastalara hastalıklarıyla ilgili pek çok 
konuda bilgi veriliyor;

1-Warfarin kullanan bir hasta ginkgo biloba hapı 
ya da balıkyağı kullanabilir mi?

2-İlaçlar hangi sıvılarla alınmalı? (geçen yıllarda 
kas gevşetici ilacını, asitli içecekle kullanan bir genç 
kızın hayatını kaybettiği haberi gazetelerdeydi)

3-Balıkyağı kapsülleri ve B grubu vitaminler şeker 
hastalarının göz, hafıza ve kalp damar sağlığı açısın-
dan faydalı mıdır?

4-Bağışıklık sistemi nedir? Beta glukan, ekinezya, 
propolis, c vitamini kimlerde kullanılabilir? Gibi tüm ko-
nularda detay bilgi verilmektedir.

Sadede gelmek gerekirse eczacı, ben diyetis-
yen değilim, ben dermatolog değilim (ki zaten değiliz) 
kompleksinden kendini kurtarmalı, kendisine ait olan 
alanda ilaç dışı ürünlerle ilgili donanımını meslek içi 
eğitim seminerleri ve diğer eğitimlerle  tamamlamalı-
dır… Ürünlerini eczanesinde sergilemelidir..

Her ürünü eczanenizde bulunduramayabilirsiniz, 
komşu eczaneler birbirleriyle yardımlaşabilirler, benim 
yan komşum ıtriyatını, medikalini benimle paylaşıyor ve 
işlerimin iyi gitmesi için bana dua ediyor (Ecz. Emine 
Ünlenen’e sonsuz kere sonsuz teşekkürlerimle). Siz de 
paylaşın daha da zenginleştiğinizi göreceksiniz…

Son olarak sizlere bir söz hediye etmek istiyo-
rum..’’Ve hiç kimsenin ümitsizliği olma, belki senden 
başka bir umudu kalmamıştır.’’

(Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihatinden..)

  Siz  , umutsunuz…



   İlaç dışı farmasötik ürünleri insan sağlığını koru-
yucu ve tedaviye yardımcı ürünler olarak değerlendire-
biliriz . Bu grup ;

-Bitkisel farmasötik ürünleri (fitofarmosötikler , nüt-
rosötikler, çaylar .. )

-Vitamin - mineral kombinasyonları , protein - ami-
noasitleri , vajinal hijyen preparatlarını , kulak- burun hij-
yeni preparatlarını, öksürük- boğaz pastillerini.....

-Topikal uygulanan tedaviye yardımcı farmasötik 
ürünleri ( merhem, krem , sabun, şampuan , nasır sö-
lüsyonları , yakıları , masaj praparatlarını , aromatera-
potikleri......

-Tedaviye yönelik olmayan ancak cilt üzerine uy-
gulanan veya cilde temas eden formülasyonları ( der-
mokozmetikler ) ... vs içerir.

Dikkat edilirse tüm bu preparatlar ya oral alındığı 
için ya da mukoza veya cilt ile direkt temas ettiğinden 
doğrudan insan sağlığını etkiler.

‘’Eczacı’’ tanımı ne der ? Eczacı ilacın üretiminden 
dağıtımına kadar her aşamada “YETKİNLİĞİ OLAN” 
dır... Eczacı ilaçların üretimini, dağıtımını, geliştirilmesini 
, insan vücüdundaki etkileşimlerini değerlendiren kişi-
dir. Sadece bu tanım ve dolayısıyla aldığımız yoğun , 
çok kapsamlı eğitim ilaç dışı farmasötik ürünlerin sade-
ce ECZANE’ de , ECZACI gözetiminde hastaya ulaştı-

rılma gerekliliğini ortaya koymaktadır..
Biz eczacılar üniversite eğitimimiz sırasında 

öğrendiklerimiz doğrultusunda ;  ilaç dışı farmasötik 
ürünlerin başında gelen tıbbi bitkileri ( bitkisel farma-
sötikler) veya nutrasötikleri hastaya önerme konusunda 
çekingen ve dikkatli davranırken aktarlar veya başka 
meslek grupları (????)  nasıl bu kadar kolay cesaret 
edebiliyorlar anlamıyorum. Bunları önerirken hastanın 
kullandığı diğer ilaçlarla , besinlerle etkileşimlerini veya 
daha başka zararlar verebileceklerini bilmiyorlar mı? 
Büyük çoğunluğu ‘’ HAYIR ‘’ ..... Kişiye; en yaygın kulla-
nılan tıbbi bitkilerden biri olan adaçayını önerirken bile 
, fazla içmenin hamilelerde düşüğe neden olabileceği-
ni , kekik , biberiyeyi , ‘’ yağ yakıcı ‘’ diye bardaklarca 
içmeyi önerirken özellikle hipertansiyon hastalarının 
dikkat etmesi gerektiğini , tansiyonu yükseltebileceği-
ni söylüyorlar mı? Benim bir yakınım aktarın önerisiyle 
hemeroid için halk arasında ‘’ Bodur Mahmut Otu ‘’  ( 
Teucrium Chamaedrys ) nedeniyle neredeyse karaci-
ğer yetmezliğine girip karaciğer transplantasyonuna 
kadar gidiyordu.. Son anda tedavi edilebildi.

Bir kişiye iyi gelebilen bir bitki karaciğer hassasi-
yeti olan bir başkasına tam aksi etki gösterebiliyor. Tüm 
bunlar üzerinde hassasiyetle durabilecek kişi bu işin 
senelerce eğitimini alan ECZACI’dır..

Eczacılık  fakültelerinde 5 sene bu kadar ağır ve 

zor bir eğitim boşuna mı veriliyor ? Farmasötik Botanik-
ten başlayıp dört sömestır Farmakognozi, Farmakoloji 
, Toksiloloji, Farmasötik Kimya... hatta Besin Analizi ve 
laboratuarlarına kadar bir çok ders almıştık. Tüm bu 
eğitimler sağlığı , etiği ön plana alan eczacıyı daha 
temkinli kıldı.. Ortalık, cahil cesareti gösteren aktarlara 
, ziraat , kimya mühendislerine kaldı.. Bu konuda da 
ayrıca üzgünüm!

Eczane dışında aktarlarda satılan tıbbi bitkilerle 
ilgili başka bir çekincem de var; ‘’ Hijyen ‘’.. Uygun ko-
şullarda toplanmış , paketlenmiş , saklanmış ürünlerin 
satılıp satılmadığı ?..

Bununla ilgili şöyle bir anım var; birkaç sene ev-
vel TEB’ deki iki günlük fitoterapi kursunda Prof Dr Filiz 
Meriç’li aktarlardan alınan , çuvallar da satılan bir bitki-
sel karışımın kaba gözle yapılan analiz sonucunu bize 
gösterdiğinde inanamamıştık. Odun parçaları, taşlar 
çok daha vahimi fare pisliği!

Bu ve benzeri nedenlerle ilaç dışı farmasötik 
ürünlerin aktar , internet, market.. vs gibi kanallar ye-
rine ECZANE’de eczacı tarafından önerilerek hastaya 
ulaşmasını sağlarsak eczacılığı ilgilendiren bu alanda 
da mesleğimize sahip çıkmış olacağız..Bu günlerde 
otuzuncu meslek yılını bitirecek bir meslektaşınız ola-
rak bundan fazlasıyla mutluluk duyacağım...

Ecz. Pınar ÖZTÜRK

Biz eczacılar üniversite eğitimimiz sırasında öğrendiklerimiz 
doğrultusunda ;  ilaç dışı farmasötik ürünlerin başında gelen 

tıbbi bitkileri ( bitkisel farmasötikler) veya nutrasötikleri hastaya 
önerme konusunda çekingen ve dikkatli davranırken aktarlar veya 

başka meslek grupları nasıl bu kadar kolay cesaret edebiliyorlar 
anlamıyorum.
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