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Sevgili meslektaşlarım ve çok kıymetli öğrencilerim, 

DOZ’un 9. Sayısı elinize ulaştığınızda İlkbahar’a sadece haftalar kal-
mış olacak; Benim her zaman en sevdiğim mevsim olmuştur özellikle Ni-
san ve Mayıs ayları. Yeşilin yeniden canlandığı, bol çiçekli, bunaltmayan 
güneşli bazen de bereketli yağmurların yağdığı güzel günlere sağlık ve 
huzurla girmenizi diliyorum. Çünkü çok zor ayları günleri birlikte yaşadık 
hem toplum hem de eczacılar olarak. Özellikle son zamanlarda o kadar 
çok üzerimize gelindi ki, acaba başka bir meslek grubu ile bu kadar uğra-
şılsa aynı sabır ve olgunluk gösterilir miydi diye sormadan edemiyorum. 
Bir algı operasyonunun isimsiz kurbanları gibi görüyorum meslektaşla-
rımı, bir akademisyen ve onları yetiştiren bir hoca olarak. Şöyle bir dü-
şünüyorum da, aklıma başka bir meslek grubu gelmiyor ya da telaffuz 
etmek istemiyorum; sonuçta o meslekten insanlar niye bizi örnekleme 
de kullandınız diye tepki gösterebilirler, haklarını arayabilirler. Hatta diğer 
meslek gruplarından da destek alabilirler ve haksız da sayılamazlar. Ama 
söz konusu olan eczacılar olunca, değil diğer meslek gruplarından gece-
leri ve tatil günlerinde dahi nöbet tutarak sağlık hizmeti verdiğimiz halkı-
mızdan bile yeterli destek alamadığımızı düşünüyorum. Sanki sistemli bir 
dışlanma, bezdirme ve yalnızlaştırma çabasına karşı onuruyla direnmeye 
çalışan kaleleri gibi eczanelerimiz. 

Mesleğimize yapılan ve artık planlı olduğunu düşünmeye başladığı-
mız en son saldırı maalesef iyi izlenen bir TV kanalının hiç de beklemedi-
ğimiz bir haber yapımcısı ve sunucusundan geldi. Münferit ve henüz de 
sonuçlanmamış bir soruşturmadan yola çıkılarak tüm eczacılık camiasına 
yönelik çirkin bir algı operasyonu ve hakarete maruz kaldık. Eczacılar ne 
yazık ki çeşitli sebeplerle bazen kendi mesleğine yakın kişiler tarafından 
da arkadan vurulmaya çalışılsa bile ne mutlu ki bizlere haklarımızı öz-
gürce savunan meslek örgütlerimiz var. Yukarıda örneğini verdiğim son 
medya saldırısının sabahında basın açıklamalarıyla duruma müdahil olan 
ve 24 saat geçmeden programın yapımcısı ve sunucusuna özür dileten 
başta Ankara Eczacı Odası olmak üzere tepki gösteren tüm Ecza Odala-
rına ve Türk Eczacıları Birliğine şükranlarımı sunuyorum. Bu son örnekten 
de anlaşıldığı üzere “bir” olur, mesleğimize sonuna kadar sahip çıkar ve 
direnirsek kazanırız, aksi takdirde hep birlikte kaybederiz; 

Bahar günleri gibi güzel bereketli ve aydınlık günlerin eczacılar ve 
eczanelerimiz üzerinden eksik olmaması dileğiyle hoşça kalın…

Prof. Dr. Mehtap UYSAL

AEO TEB Büyük Kongre Delegesi

“Bir” olur, mesleğimize 
sonuna kadar sahip çıkar ve 

direnirsek kazanırız, aksi takdirde 
hep birlikte kaybederiz.
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Başkan’dan

13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Kıbrıs-Gir-
ne’de bilimsel içeriği ve nihai amacı ile meslektaş-
larımızca beğenilen “Ulusal Reçete Dışı Farmasötik 
Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongremizi” gerçek-
leştirdik.

1 ana salon ve 2 workshop’tan oluşan; amaç ve 
sonuç ilişkili kongrede meslektaşlarımızın bir sunuşta 
bulunup diğer sunuşu kaçırmış olmalarının üzüntüsü-
nü yaşadıklarını gördük. İzleyemedikleri sunumlarla 
ilgili olarakta “bunları bir şekilde nasıl izleyebiliriz ki” 
soruları ile karşı karşıya kaldık ve ortak talepleri ise 

sürenin (gün olarak) böyle bir organizasyon için ye-
tersiz geldiği idi.

İçeriğin tüm salonlarda dolu olması gerekmek-
teydi ki aksi takdirde içi boş bir organizasyon olacaktı.

Aylar öncesinde Yönetim Kurulu’nda kongrenin 
yapılıp yapılmayacağı ile ilgili gündem maddesi görü-
şüldü, tartışıldı ve yer, içerik ve tarih konusunda ortak 
akılla karar verildi.

İlgili komisyon kuruldu, çalışmalarına başlandı. 
Bilimsel kurullarımız oluşturuldu, çalışmalara 

başlandı, görüş ve öneriler alındı. Hocalarımızın gö-

rüş, öneri ve destekleriyle de süreç hızla ilerledi.
Bir taraftan bilimsel içerik hazırlanırken diğer ta-

raftan programlamalar ve sponsor arayış çalışmaları 
başladı.

Kapalı zarf usulü ile alınan teklifler açık teklifle 
pazarlık yapılarak en uygun bedeli teklif eden 3 firma-
dan, görüşme ve pazarlık sonucu bir firma ile anlaşa-
rak kongre organizasyonu anlaşmasını yaptık.

Yönetimsel yapıdaki ve komisyonda görevli tüm 
arkadaşlarım azami gayretleri ile çalışmalarını sürdür-
dü.

Kongrenin Ardından...

Ecz. Süleyman GÜNEŞ / Ankara Eczacı Odası Başkanı
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Başkan’dan 

Zaman, kongre organizasyonunun başlayacağı 
süreye doğru hızlı bir şekilde akıp geçiyordu.

Dekanlarımızla, sponsorlarımızla, kongrede gö-
rev alacak uzmanlarımızla, meslek örgütünün yöneti-
cileriyle görüşmeler yaparak desteklerini de alarak 13 
Kasım gününe kadar geldik.

Kıbrıs’ta yapılan bu organizasyonumuzda ha-
vaalanından başlayan karşılama, kongre merkezine 
ulaşım, merkezde kongre kayıt ve otel giriş organizas-
yonu ve 16 Kasım son gün havaalanına uğurlamaya 
kadar süregelen süreç.

Kongreye katılım sağlayan meslektaşlarımızdan 
geriye dönüş konuşmaları ve böyle bir kongrenin yine 
gerçekleştirilmesi için talep ve önerilerini iletmeleri 
ayrı bir övünme ve onurlanma duygusu yarattı.

Bir başka gururlandığımız nokta ise 13-16 Ka-
sım 2014 tarihleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
Cumhuriyet kutlamalarına denk gelmesi oldu. Bura-
dan bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  
31. yıl dönümlerini kutluyorum ve tüm Dünya ülkelerin-
ce ayrı bir ülke olarak kabullenme dileğini yineliyorum.

Ankara Eczacı Odası’nın doğrudan, doğruya 
kendi öz kararı, gayreti ve çalışmaları ile gerçekleşti-
rilen kongreye Ankara ve Kırıkkale dışından ülkemizin 
değişik İllerinden katılım sağlayan bir çok meslekta-
şım oldu.

Kongremize özel ilgi göstererek bizleri yalnız bı-
rakmayan manevi desteklerini esirgemeyen, Konya 
Eczacı Odası, Gaziantep Eczacı Odası, Diyarbakır 
Eczacı Odası, Erzurum Eczacı Odası, Trabzon Ec-
zacı Odası, Aydın Eczacı Odası, Ordu Eczacı Odası, 
Mersin Eczacı Odası, Kocaeli Eczacı Odası, Afyon 
Eczacı Odası, Kütahya Eczacı Odası, Giresun Ecza-
cı Odası, Batman Eczacı Odası, Uşak Eczacı Odası, 
Başkanlarıma, Genel Sekreter ve yöneticilerime ayrı 
ayrı teşekkür ederim.

Ayrıca kongremizin stand alanlarında yer alarak 
bize maddi-manevi desteklerini esirgemeyen ana 
sponsorlarımız Galenos Ecza Deposu, Reckıtt Benc-
kıser, Selçuk Ecza Deposu, Bayer Türk, Pharmactive, 
Zade Vital firmalarına, ve diğer sponsor firmalarımız 
olan Farmadeco Eczane Tasarım, Loreal, Farmacorp 
İlaç A.Ş., B.E.K.-Farmasyon, Muter Metroloji Ltd. Şti., 
Numil Gıda Ürünleri A.Ş., Berko İlaç A.Ş., Göz Mobil 
A.Ş., Sas Farma İlaç Ltd. Şti., Hünnap Doğal Ürünler, 

Burda Bebek Ürünleri A.Ş., Şahin Medikal, Cellfood 
Türkiye, Solgar A.Ş., Labor Medikal Ltd. Şti., Drogsan 
İlaçları A.Ş., Herkül Ecza Deposu, Florame Kozmetik, 
Abdi İbrahim A.Ş., Deva Destek Ltd. Şti., Sanpharma 
İlaç A.Ş., Eczacıbaşı İlaç A.Ş. ve Tercih Bilişim Ltd. 
Şti. ‘ne;

Yine kongremize katılım sağlayan bizlerden ma-
nevi desteklerini esirgemeyen, panel ve workshop’lar 
da bizlere destek veren sayın milletvekilimize, dekan-
larımıza, hocalarımıza, uzmanlarımıza; sosyal içeriği 
ile bize günün yorgunluğunun atılmasını sağlayan, 
hayata farklı pencereden bakmamızı sağlayan Sayın 
Sunay AKIN’a, gala gecemizde bizlere 2 iş gününün 
yorgunluğu atmamızı ve hoş bir akşam geçirmemizi 
sağlayan sanatçımıza ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim.

Ankara Eczacı Odası; sonuç bildirgesinde de 
açıklandığı gibi, 2 yıl sonra daha büyük başarıya 
imzasını atacağı “2. Ulusal Reçete Dışı Farmasötik 

Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi” ni gerçek-
leştireceğine olan inancım tamdır.

Buradan bir kez daha emeği geçen tüm ekip ar-
kadaşlarıma ve mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşek-
kürü de borç bilirim.

“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir 
şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!”

      
   M. Kemal ATATÜRK

2014 yılı acısı, tatlısı, güzel olan ve olmayan olay-
ları ile geldi geçti.

2015 yılının ülkemiz ve mesleğimiz için hep gü-
zel olan, hep başarı getiren, ekonomik ve siyasi olarak 
yüzlerimizin hep güleceği güzelliklerde dolu olmasını 
diler, yeni yılınızı en içten dileklerimle tekrar kutlarım.

      
        Saygılarımla.

Ankara Eczacı Odası; sonuç bildirgesinde de açıklandığı gibi, 
2 yıl sonra daha büyük başarıya imzasını atacağı 

“2. Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve   Medikal 
Malzemeler Kongresi” ni gerçekleştireceğine olan 

inancım tamdır.



Değerli meslektaşlarım,

Yeni bir sayıda sizlerle birlikte olmamın heye-
canı ile kaleme aldığım bu yazımda, son dönemde 
cendereye sıkıştırılmaya çalışılan eczane eczacılı-
ğından bahsetmek istiyorum.

Evet, eczanelerinde hizmet vermeye çalışan 
eczacılar bir kuşatma altında. Eczanelerinin duvar-
ları arasında kendilerini cendere içerisinde hapis 
olmuş gibi hissediyor ve her yeni günün, geçen gün-
den daha kötü olduğunu düşünüyorlar.

Bu sıkıntının odağında, sağlık politikaları, yeni 
yönetmeliğin getirdiği açmazlar ve ilaç fiyat politika-
sının olduğu aşikar. Her Cuma ilaç fiyatları düşüyor. 
Stok zararları devam ediyor. Az da olsa ilaç fiyat artışı 
alan ilaçların durumu daha vahim! Fiyatı artan ilaçlar, 
bir anda piyasadan çekiliyor, zammın geçerli oldu-
ğu tarihte ise her dağıtım kanalında bulunur oluyor. 
Dolayısıyla, eczacının sürsaj hakkı gasp ediliyor. İlaç 
kutularının  üzerinde fiyat yazmaması bu duruma ze-

min hazırlıyor.
Bu ana sorunların dışında, her gün yeni bir so-

run boy gösteriyor. Eczaneler üzerinde söz sahibi 
olmak isteyenler ortaya çıkıyor. Bazen de eczacıların 
yetkilerinin kullanılması engellenmeye çalışılıyor. 

Bunları hatırlatmam gerekirse;

•	 2014	 yılının	 ortalarında,	 İl	 	 Gıda	 Tarım	 ve	
Hayvancılık Müdürlükleri keyfe keder başlattıkları 
bir uygulamayla, takviye edici gıda satıldığı gerek-
çesiyle eczanelerde izin ve kayıt belgesi denetimine 
başladılar. Hatta işi ileri boyuta taşıyıp, eczanelerde 
tuttukları tutanaklara istinaden para cezaları kestiler.

•	 Bir	 firma	 “eczacı”	 ibareli	 marka	 tescilini	
aldı. Bu tescili üçüncü kişilere satabileceği gibi, ile-
ride eczacı ibaresini eczacıların kullanmasını dahi 
engelleyebilecek hale geldi.

•	 Eczanelerinizde	ayrıca	izin	almanıza	gerek	

olmadan  tıbbi cihaz satabilirsiniz, ancak eczane vit-
rinlerine “medikal” ibaresi yazamazsınız denildi.

•	 Yeni	 yayımlanan,	 Geleneksel	 ve	 Tamam-
layıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde eczacı yok 
sayıldı, Hemeopati ve Fitoterapi uygulamalarında 
eczacıya yetki verilmedi. 

•	 Eczanelerden	reçetesiz	ilaç	satışı	mesele-
si, reçetesiz antibiyotik satışı şeklinde yeniden önü-
müze getirildi. Bu konuda düzenlenen toplantılara 
katılımın zorunlu olduğu belirtildi. Meslektaşlarımız, 
toplantılara katılmaları durumunda imzalarının alına-
rak kendilerinin mesul tutulacağı yönünde kaygı duy-
du.

•	 Yeni	 yönetmeliğin	 önümüzdeki	 günlere	
gebe meselesi ise, otomatik kayıt yapan ısı ve nem 
ölçerlerin eczanelerde bulundurulması zorunluluğu. 
Zaman çabuk geçiyor. 2016 yılının Nisan ayında uy-
gulama başlıyor. Otomatik kayıtlarda eczane nem 
veya ısısının belirlenen değerlerden farklı çıkması 
durumunda neyle karşılaşılacağı şimdilik meçhul.
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•	 Yeni	 yönetmelik	 ile	 eczaneler	 arasındaki	
ilaç takas işleminin iller arasında yapılması engellen-
di. Hastasının bulamadığı bir ilacı, hastasına yardım 
etmek için çabalayarak başka bir ildeki eczacı ar-
kadaşından temin eden meslektaşlarımızın bu işlemi 
yapması engellendi. 

•	 SGK	protokolünde	yapılan	bir	değişiklik	ile,		
“hasta muayene ücreti atlatma” fiiline cezai işlem uy-
gulanması şartı getirildi. Ancak, Protokol değişikliği 
üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra bu konudaki 
tespitlerin yapılması nedeniyle, ceza uyarıcı olmak-
tan çıktı. Cezalar çığ gibi büyüdü. 

•	 Özel	sağlık	kurumu	olan	binalarda	eczane	
açılması mümkün değil iken, eczane olan binalarda 
özel sağlık kurumu açılmasına olanak sağlandı.

•	 Eczacı	ve	eczane	adını	kullanarak	internet-
ten satış yapan şirketler, haksız rekabet yaratacak 
şekilde eczanelerimize rakip çıktı.

•	 Gribal	 enfeksiyonlarda	 kullanılmak	 üzere	
poşet içinde satışa sunulan ve sıcak suda çözdü-
rülerek kullanılan Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaç-
ların kutusu taklit edildi. Sıcak suda çözülerek kul-
lanılan bu içeceklerin aktarlarda ve bazı marketlerin 
raflarında yer bulması, eczanelerdeki satışları etkile-
di.

Peki, Ankara Eczacı Odası 
Yönetimi olarak biz ne yaptık?

•	 Zam	alan	ilaçların		piyasada	bulunabilirliği-
nin sağlanması için, yönetim kurulumuz Sağlık Ba-
kanlığına başvuruda bulunmuş olup konu yakından 
takip edilmektedir. Dağıtım kanalları ile bu hususta 
toplantılar düzenledik ve bu konuda gerekli uyarı-
larda bulunduk. İTS üzerinden zam alan ürün hare-
ketlerini TİTCK’ten yazılı olarak talep ederek konuyu 
yakından takip ediyoruz.

•	 İl		Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	müdürlükleri-
nin, takviye edici gıda satılması gerekçesiyle ecza-
nelerde izin ve kayıt belgesi denetimine başlamaları 
üzerine, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Türk 
Eczacıları Birliği ile defalarca görüştük ve denetimle-
rin durdurulmasını istedik. Müteakiben konuyu yargı-
yı taşıyarak, bir meslektaşımıza kesilen para cezası-
nın iptali için dava açtık. Türkiye genelinde bir sorun 

haline gelen bu uygulama da sona ermiş oldu.

•	 Bir	firma	tarafından	“eczacı”	ibaresinin	tes-
cil ettirildiğini tespit edince, konuyu yargıya taşıdık. 
Önce, tescil ettirilen eczacı ibaresinin üçüncü kişi-
lere devri hususunda yürütülmesini durdurma kararı 
verildi. Davanın ara kararında ise, davanın kabulü 
belirtilerek dava adına tescilli 2011/79848 sayılı “‘ec-
zacı” ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden 
terkinine dair ekli karar taraf vekillerine okundu.

•	 Vitrinlerinde	 “medikal”	 ibaresi	 yazılı	 olan	
eczanelerin denetlenmesi konusunda TİTCK web 
sayfasında yayımlanan duyuru nedeniyle kuruma 
ihtarname gönderdik. Kurumun geri adım atmaması 
üzerine, konuyu yargıya taşıdık. İhtarnamemizde ve 
dava dilekçemizde, eczanelerin aksine diğer işlet-
melerin bu ifadeyi tek başına kullanmayacaklarına 
vurgu yaparak, tabelalarında  tek başına “Medikal” 
ifadesini kullanan eczane dışındaki işletmelerin suç 
işlediğine ve denetlenmeleri gerektiğine dikkat çek-
tik. Eczanelerinde medikal malzemesi satan meslek-
taşlarımızın mağdur olmasını engellemek için konu 

üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Medikal ibaresinin 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde iyileştiren , sağlıkla ilgili 
anlamında kullanıldığı herkesçe bilinmekteyken, bu 
duyurunun yayımlanması ile sabrımızın sınandığın-
dan şüphe eder olduk. “Medikal” ifadesinin eczane 
vitrinlerinde yer alması kimi neden rahatsız etti diye 
sormadan edemedik.  

•	 Yeni	yayımlanan,	Geleneksel	ve	Tamamla-
yıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde eczacının yok 
sayılması ve Hemeopati ve Fitoterapi uygulamaların-
da eczacıya yetki verilmemesi üzerine ilgili madde-
nin iptali için Danıştay’da dava açtık. Dilekçemizde, 
bitkisel ilaç konusundaki yetkinin, ana bilimin asıl 
sahibi olan eczacılara değil de bu bilimi ikincil ola-
rak kullanan diğer bilim insanlarına verilmesindeki 
çelişkiye dikkat çektik.  Fitoterapi uygulayıcıları ara-
sında konunun asıl uzmanları olan eczacıların bulun-
masının bir tercih değil, bilimsel, vicdani ve bunların 
doğal sonucu olarak hukuki bir zorunluluk olduğunu 
belirttik.

•	 Antibiyotiklerin	 eczanelerden	 reçetesiz	
satılması hususunun yeniden gündeme gelmesi 
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Evet, eczanelerinde hizmet vermeye çalışan eczacılar bir 
kuşatma altında. Eczanelerinin duvarları arasında kendilerini 

cendere içerisinde hapis olmuş gibi hissediyor ve her yeni günün, 
geçen günden daha kötü olduğunu düşünüyorlar.



üzerine, mevzuat komisyonumuzun hazırladığı ve çözüm öneren çalışmayı ilgili 
makamlara gönderdik, eczacı milletvekillerimiz ile paylaştık ve web sayfamız-
da yayımladık. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacak toplantıya zorun-
lu  katılım şartı  ve toplantıda  imza atılması durumunda, taahhüt altına gireceği 
konusunda meslektaşlarımızın kaygı duyması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ile 
görüşmelerde bulunduk. İmza alınmayacağını teyit ettik. Bu tür toplantılara katılı-
mın zorunlu tutulamayacağı ve zorunlu imza alınamayacağını, atılacak imzaların 
da bağlayıcı olmayacağı hususlarını  web sayfamızdan duyurduk. Toplantılarda 
yöneticilerimizle hazır bulunarak, meslektaşlarımızla bir arada olduk. Ayrıca be-
lirtmek isterim ki; meslektaşımızın tamamı maddi gelir kaygısı ile reçe-
tesiz antibiyotik satışı yapmayacak kadar etik ve ettiği eczacılık 
yeminine bağlıdır. Ülkede uygulanan sağlık politikaları ve 
geri ödeme baskısı ile fiyatı düşürülen ilaçlar, ilaç fiyat 
farkları, muayene ücretleri, ve diğer katkı payların 
da etkisiyle vatandaşı self medikasyona yönelt-
miş ve reçetesiz ilaç satışına etki etmiştir. Bun-
ların hiç birisi reçetesiz antibiyotik satışını legal 
hale getirmez. Zaten istatistikler reçetesiz an-
tibiyotik satışının ülkemizde %3-5 bandında 
seyrettiğini göstermektedir. %95 inden fazla-
sı reçete ile satılan antibiyotikler kullanımın-
da bir kısıtlamaya gidilecekse  ve bu alan-
da bir disiplin sağlanacaksa sanırım öncelik 
reçete kaynakları olan aile hekimliklerinin ve 
uzman doktorların bu konuda bilgilendirilmesi-
ne verilmelidir. Ama şu gerçeği de unutmamak 
gerekir bir toplumdaki antibiyotik kullanım miktarı, 
toplumda koruyucu sağlık hizmetlerinin kalitesi, et-
kinliği, bireylerin beslenme alışkanlıkları, ve enfeksiyon 
sıklıkları ile doğrudan ilişkilidir. Gelişmiş ve sosyoekonomik 
düzeyi yüksek toplumlarda enfeksiyonlara yakalanma ve antibi-
yotik oranları oldukça düşüktür. Konunun tüm açılardan ele alınarak ve 
hiçbir meslek grubunu töhmet altında bırakmayacak şekilde irdelenmesi gerek-
mektedir. Aksi takdirde bu uygulama toplumda reçeteli - reçetesiz ilaç tartışması 
başlatmak ve olası bir OTC yasasına zemin hazırlamayı akıllara getirmektedir.

•	 Yeni	yönetmelik	yayımlandığında,	mevzuat	komisyonumuz	yönetmeliği	
mercek altına aldı. Bu çalışma neticesinde, soru ve cevaplarıyla yeni yönetme-
likteki hususları web sayfamızda yayımladık. Sonrasında, komisyonuz tarafından 
tespit edilen açmazları dile getirdik. Hafızalı ısı ve nem ölçerlerin eczanelerde 
bulunmasının zorunlu olması ile iller arasında takas yapılamaması hususlarının 
iptali için dava açtık. Son kullanma tarihi geçen ilaçların imha işlemlerinde vergi 
daireleri taktir komisyonuna gidilmesine gerek olmadığına dair Maliye Bakanlığı 
görüşü olmasına rağmen, yeni yönetmelikte ilaç imhası için kurulacak komisyo-
na  vergi dairesinden personel bulunması gerektiği  hususu yer alınca, bunun 

iptali için de dava açtık.

•		Hasta	muayene	ücretlerinin	atlatılması	durumunda,	cezai	yaptırımların	uy-
gulanmasının yanı sıra, reçete bedellerinin kesilmesine dayanak gösteren SGK 
protokolünün ilgili maddesinin iptali hususunun yargıya taşınmasını sağladık. 

•	Özel	sağlık	kurumu	olan	binalarda	eczane	açılması	mümkün	değil	iken,	3	
Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağ-
lık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 
eczane olan binalarda özel sağlık kurumu açılmasına olanak sağlanması üzerine 

AEO yönetimi olarak, Danıştay’da bu hususun iptali için dava açtık. 
Haksız rekabete yer açacak bu değişiklik ile ilgili dava etmek-

te iken, 5 yıldır faal eczane bulunan binada sağlık kurumu 
açılmasına izin verildi. Dava konusu halen devam et-

mekte olup, son değişikliği de yargıya taşıdık.

•	 Eczacı	 ve	 eczane	 adını	 çağrıştıran	 in-
ternet siteleri ile ilgili Ulaştırma Bakanlığına 
başvurarak, bu sitelerin yayımdan kaldırılma-
sını talep ettik. Başvurumuzda; 6197 Sayılı 
Kanun ile eczacı ve eczane isimlerinin kul-
lanılması güvence altına alındığı hususu ile, 
eczacıların görev yaptıkları eczanelere va-
tandaşlar tarafından duyulan güvenin, söz 
konusu internet siteleri tarafından suiistimal 

edildiğini vurguladık. Eczacı ve eczane ismi-
ni kullanan internet siteleri ile ilgili inceleme-

miz devam etmekte olup bu konunun takipçisi 
olmaya devam edeceğiz.

•	 Gribal	 enfeksiyonlarda	 kullanılmak	 üzere	
poşet içinde satışa sunulan ve sıcak suda çözdürülerek 

kullanılan Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçların kutusunun 
taklit edilmesi üzerine, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-

lüğü’ne konu ile ilgili bir başvuru yaptık. Bu çabamız sonucunda, Ankara İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından söz konusu ürün piyasadan toplatıldı 
ve sorumlu firma hakkında yasal işlem uygulandı.

Değerli meslektaşlarım, 
Bu gelişmelere ilave olarak, 2014 protokollünde herhangi bir iyileştirmenin 

yapılmamış olması, zincir eczane modellerine örnek oluşturacak uygulamaların 
hayata geçirilmeye çalışılması, sık değişen SUT hükümleri ve benzeri uygulama-
lar ile eczacı her taraftan yoğun bir şekilde kuşatılmaya çalışılmaktadır. Yönetim 
kurulu olarak bu uygulamalara karşı kararlı duruşumuz ve hukuki mücadelemiz 
hız kesmeden devam etmektedir ve edecektir . Bu süreçte ihtiyacımız olan tek 
şey bir olmak ve bir arada durmaktır. Bir sonraki yazımda yeniden buluşmak 
dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı arz ediyorum.
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Meslektaşımızın tamamı maddi gelir kaygısı ile reçetesiz antibiyotik satışı 
yapmayacak kadar etik ve ettiği eczacılık yeminine bağlıdır.
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ANKARA ECZACI ODASI’NDAN HABERLER

Ankara Eczacı Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Mes-
lek İçi Eğitim Programları kapsamında, 14 Şubat 2015 günü, Ankara Eczacı 
Odası’nın 4. Kat Konferans Salonu’nda 2 ayrı eğitim gerçekleştirildi. 

 
Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş ve Saymanı Ecz. 

Candan Aydoğan’ın yapmış olduğu açış konuşmalarının ardından, Dr. Burcu 
Saygan Karamürsel ve Dr. Salih Arıkan tarafından verilen “Kadın Cinselliği ve 
Oral Kontrasepsiyon Yöntemlerinde Yenilikler” konulu Meslek İçi Eğitim Progra-
mı’na eczacıların ilgisi büyük oldu.

 Eğitimde, üreme çağındaki kadınların sağlıklı bir cinsel hayata sahip ol-
maları için dikkat edilmesi gerekenler, cinsel hastalıkların bulaşmasını önlemek 
için alınması gereken önlemler, kontrasepsiyon çeşitleri ve kontrasepsiyonun 
önemi gibi son derece önemli konular üzerinde duruldu. 

 Eczanelerinde her gün, bu konuda sayısız soruyla karşılaşan eczacılar; 
eğitimden, bundan sonra bu sorulara eksiksiz ve doğru cevap verebilecek ol-
manın mutluluğuyla ayrıldı.

  
Eczacılar, programın ikinci bölümünde, Eczane Danışmanı Murat Selçuk 

tarafından verilen “Eczanede Personel Performans Yönetimi” eğitimine katıl-
dılar. Selçuk; eczanelerde uygulanabilecek değişik satış yöntemlerini, ciroyu 
artırmanın çeşitli yollarını, daha etkili pazarlama yöntemleri geliştirebilmenin 
sırlarını, bunların eczanenin çalışan kadrosuyla nasıl gerçekleştirilebileceği ile 
ilgili birçok bilgiyi detaylı olarak açıkladı. 

 
Katılımcılar, eğitimden son derece keyifli bir şekilde ayrılırken, kendilerini 

mesleki becerileri konusunda daha donanımlı hissettiklerini de belirttiler.

Ankara Eczacı Odası, 
Bir MİEP’i Daha 
Başarıyla 
Gerçekleştirdi
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Daha sonra Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Prof.Dr. Mustafa Aslan, Yönetim Kurulu’nun göreve geldiğinden bu yana yaptığı hizmetleri, temsil-
cileriyle yapılan 1. Toplantıda konulan hedefleri ve süreci, gelecek hedeflerini içeren detaylı bir sunum yaptı. Sunumdan sonra temsilciler, kendi aralarında 
yaptıkları değerlendirmeleri ve Yönetim Kurulu’ndan beklentilerini raporlar haline getirerek Yönetim Kurulu’na ilettiler. Yönetim Kurulu bu önerileri hayata 
geçirmek için çalışmalara devam edeceklerini iletti. Sonrasında yenen yemekte Odanın yeni üyeleri, Bölge Temsilcileri ile tanışmış oldular. Mesleki yakınlığı 
ve bağlılığı arttırması açısından Çalıştayın da amaçlarından olan Temsilci-Yeni üye eczacı yakınlaşması sağlanmış oldu. Oda tarafından yeni yıl için hazırla-
nan ve tüm Oda üyelerine dağıtılacak olan paketlerin içinde bulunan hasta ve hasta yakınlarına muayene ücretlerinin eczacıyla ilgili olmadığı mesajını veren 
eczane çantalarının hastalara dağıtılması ve yine Ankara Eczacı Odası’nın nöbetçi eczaneleri gösteren mobil uygulamasının anlatıldığı el broşürlerinin de 
hastalarla paylaşılması eczacılardan rica edildi. 300’den fazla eczacının katıldığı toplantı son derece verimli geçti. 

Bölge Temsilcileri 
Toplantısı’nın 
İkincisi Yapıldı

29 Aralık 2014 tarihinde JW Marriott Otel’de, Ankara Eczacı 
Odası Bölge Temsilcileriyle 2. Toplantılarını gerçekleştirdi. Çalıştaya, 
Odaya son bir yıl içinde üye olmuş olan eczacılar da katıldı. Başkan 
Ecz. Süleyman Güneş yapmış olduğu açılış konuşmasında, son dö-
nemdeki gelişmeleri değerlendirerek, 2015 planlaması ve yapılacak 
çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Önümüzdeki sürecin zor geçeceğine 
değinen Başkan, genç eczacılardam beklentilerini ifade etti.
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Ankara Eczacı Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, 
eğitmenliğini Damla Çimen’in yaptığı “Danışman Eczacı Penceresinden; 
Göz Sağlığı ve Marka Yönetimi” konulu Meslek İçi Eğitim Programı 70 ec-
zacının katılımı ile 22 Kasım 2014 Cumartesi günü, Ankara Eczacı Oda-
sı’nın 4.Kat Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 Çimen, satış psikolojisi, ihtiyacı anlama, marka odaklı kategori yö-
netimi ve eczane içi görsel düzenleme yaklaşımları konusunda eczacılara 
detaylı bilgiler verdi.

 Ankara Eczacı Odası Saymanı Ecz.Candan Aydoğan: “Eczacılar 
tarafından yoğun ilgi gören eğitim başarılı bir şekilde gerçekleştirildi” dedi.

“Danışman Eczacı Penceresinden; 
Göz Sağlığı ve Marka Yönetimi” Konulu 
MİEP Yapıldı

Ankara Eczacı Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından önceden düzenlen-
miş olan, “Kanser Tanı ve Tedavi Yöntemleri” konulu Meslek İçi Eğitim Programı 
yoğun talep üzerine 3 Aralık 2014 Çarşamba günü,  Ankara Eczacı Odası’nın 
4.Kat Konferans Salonu’nda tekrar düzenlendi.

 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi Hekimi Dr. Neşe Ca-
noler ve yardımcısı Tıbbi Teknolog Hatice Şöhretli tarafından verilen eğitim 70 
eczacının katılımı ile gerçekleştirildi.

 

Canoler, yanlış beslenmenin kanserli hücre oluşumuna olan etkisi ve kişi-
lerin kendi kendine meme muayenesi yapmasının önemi ve uygulanması hak-
kında geniş bilgi verdi. Meme kanserinde erken tanının, hastalığın seyrinde ve 
tedavisinde son derece etkili olduğunu belirten Canoler, herkesin bu konuda 
hassas olması gerektiğini vurguladı. Bu konuda en önemli görevlerden birinin 
eczacılara düştüğüne dikkat çekilen eğitim programından eczacılar oldukça 
memnun ayrıldı. 

“Kanser Tanı ve Tedavi Yöntemleri” 
Konulu MİEP Yapıldı
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Ankara Eczacı Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, 
eğitmenliğini TEB Büyük Kongre Delegesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehtap 
Uysal’ın yaptığı “Sentetik Uyuşturucular” konulu Meslek İçi Eğitim Progra-
mı, 100 eczacının katılımı ile 1 Kasım 2014 Cumartesi günü, Ankara Eczacı 
Odası’nın 4.Kat Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 Ankara Eczacı Odası Saymanı Ecz. Candan Aydoğan’ın açış ko-
nuşmasının ardından, Prof Dr. Mehtap Uysal sentetik uyuşturucu bağımlılı-
ğının tedavisinin mümkün oluşundan ve bunun da bilim ve sağlık alanında 
daha etkili yapılabileceğinden söz etti.

 Eğitimde; sentetik uyuşturucular nedir, mücadelesinde neler ya-
pılmalıdır, bağımlılığı beraberinde getiren çevresel faktörler nelerdir, anla-
tıldı. Ayrıca bağımlılıkla mücadelede eczacının üzerine düşen görevler ve 
kişilerin bilinçlendirmeleri için yapılabilecekler tartışıldı.

“Sentetik Uyuşturucular;” Konulu MİEP 
YapıldıAnkara Eczacı Odası’nın Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, 

eğitmenliğini Çevreci Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Şule İlk-
kurşunlu ve EDAK Ecza Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Emre Bacanak’ın 
yaptığı “Miadı Geçmiş İlaçların İmhası” konulu Meslek İçi Eğitim Programı, 110 
eczacının katılımı ile 25 Ekim 2014 Cumartesi günü, Ankara Eczacı Odası’nın 
4.Kat Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş ve Saymanı Ecz. 
Candan Aydoğan’ın yaptığı açış konuşmalarının ardından, Ecz. Ali Ünal ve Ecz. 
Murat Aker söz alarak ÇEKOOP konusunda fikirlerini bildirdiler.

 Eğitimde, atık ilaçların zararları, uygunsuz imhasının vücuda etkileri ve 
evde bulundurulan atık ilaçların nelere sebep olabileceği tüm detayları ile ecza-
cılara aktarıldı.

 Çevreci Eczacılar Kooperatifi olarak çevre ve insan sağlığına zarar 
veren etmenleri ellerinden geldiğince engellemeye çalıştıklarına değinen İlkkur-
şunlu, bu yönde çalışmalar gerçekleştirerek sosyal sorumluluk projeleri oluştur-
duklarından bahsetti.

 Ankara Eczacı Odası Saymanı Ecz. Candan Aydoğan, eczacılar tara-
fından yoğun ilgi gören eğitimin tekrarlanması talebini değerlendirilerek yeniden 
düzenlenmesini sağlayacaklarını da dile getirdi.

 “Miadı Geçmiş İlaçların İmhası” 
Konulu MİEP Yapıldı
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Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK, ölümünün 76.yılında, 11 Kasım 2014 Salı günü, Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve eczacıların da katılımıyla sonsuz minnet ve saygıyla anıldı.

Başkan Ecz. Süleyman Güneş, Anıtkabir Özel Deftere şunları yazdı;

“ BÜYÜK ÖNDERİMİZ;

Bağımsızlık ve Cumhuriyet için silah arkadaşlarınızla birlikte hayatınızı adadınız.

 Kurmuş olduğunuz ilkeler ışığında yürüyeceğimizi ifade ediyor, minnet ve şükranla her zaman yokluğunuzu hissediyoruz.

 Ankara Eczacı Odası üyesi meslektaşlarım adına minnet duygularımla saygılarımı arz ediyorum.”

Ankara Eczacı Odası, 11 Kasım’da Ata’mızın Huzurundaydı



Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönet-
meliği’nin eczacıyı ilgilendiren maddelerinden Homeopati 
ve Fitoterapi uygulamalarında Eczacının yetkili kılınmaması 
nedeniyle, Ankara Eczacı Odası konuyu yargıya taşıdı. 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulamaları Yönetmeliği’ne 
Ankara Eczacı Odası Dava Açtı
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 22.12.2014 tarihinde yayın-
lanan duyuruda “eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer 
almasının uygun olmayacağı ve haksız rekabete sebebiyet vereceği” ifade edil-
di.

Eczacıların tepkisini çeken bu duyuru üzerine, AEO Başkanı Ecz. Süleyman 
Güneş: “Meslektaşlarımızın aleyhine haksız rekabet yaratacak bu uygulamaya 
esas duyurunun iptali için, AEO tarafından Ankara 24. Noterliği aracılığıyla ku-
ruma  ihtarname çekilmiş ancak sonuç alınamayınca söz konusu uygulamanın 
yürütmesinin durdurulması ve yargılama sonunda iptali talebi ile dava açılmıştır” 
dedi.

Medikal İbaresinin Eczanelerde 
Kullanılmamasına Dair İşlem Hakkında 
Ankara Eczacı Odası Tarafından Dava 
Açıldı



Ankara Eczacı Odası Web Sitesi’nde, 
eczane olan binalarda özel sağlık kurumunun 
açılmasına izin veren yönetmeliğin iptali için 
Danıştay’da dava açılacağını duyurdu. 

AEO tarafından yayımlanan duyuru met-
ni aşağıdadır;

“Eczane olan binalarda özel sağlık ku-
rumunun açılmasına izin veren yönetmeliğin 
iptali için Danıştay’da açtığımız dava devam 
ederken, 7 Şubat 2015 tarihli Resmi Gaze-
te’de  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yö-
netmelik değişikliği yapılarak, içinde  en az 
5 yıldır faal eczane bulunan binalarda sağlık 
kurum ve kuruluşu açılmasına izin verilmiştir. 

 
Aslında, 3 Temmuz 2014 tarihinde yapı-

lan bir değişiklik ile, eczane olan bina veya müşte-
milatında ayakta tedavi yapan özel sağlık kuruluşu 
açılması mümkün kılınmıştı.

 
Sağlık kurumunun olduğu binada eczane 

açılması, eczacılık mevzuatı kapsamında mümkün 
değil iken, eczane olan binada sağlık kurumu açıl-
masını doğru bulmadığımızdan dolayı, yukarıda da 
belirtildiği gibi, konu Ankara Eczacı Odası  tarafın-
dan yargıya taşınarak, Danıştay 15’nci Dairesinde 

2014/6191 sayılı dava açılmıştı.
 Dava bu mahalde devam etmekte iken, 30 

Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de bir değişiklik 
yayımlanmış ve eczane bulunan bina ve bahçesi ile 
müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu açılmak is-
tenmesi halinde, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır 
denilmişti.

Nihayetinde ise; 7 Şubat 2015  tarihinde Ecza-
cılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte yapılan 
ve yukarıdaki birinci paragrafta belirtilen değişiklik 

ile, eczacıların içinde sağlık kuruluşu olan bir bina-
da eczane açması yasak iken, içinde 5 yıldır  faal 
eczane olan bir binada sağlık kuruluşu açılabilme-
sine olanak sağlanmıştır.

 
Ankara Eczacı Odası tarafından, Danıştay’da 

açılan dava konusu esasen halen devam etmekte-
dir. 7 Şubat 2015 tarihinde yapılan son yönetmelik 
değişikliği de yargıya götürülecektir”

Saygılarımızla.
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Ankara Eczacı Odası Mevzuat Değişikliğinin İptali İçin Takipte

1) Aynı bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde serbest eczane ile 3153 sayılı Kanun kapsamında görüntüleme hizmeti sunan müessese ve 
laboratuvarlar hariç olmak üzere sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez. Aynı bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde optisyenlik müessesi ile 

göz hastalıkları uzmanının mesleğini icra ettiği özel muayenehane ve sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez.”

m) Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu açılmak istenmesi halinde 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır.”

MADDE 1 - 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20nci maddesinin 
sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir   (8)  Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezle-
ri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Ancak, içinde eczane 

bulunan binalarda mevcut eczane ve eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin 
verilebilir. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.”

EK-1 : 3 Temmuz  2014 tarihinde yapılan ilk yönetmelik değişikliği;

EK-2 : 30 Ocak  2015 tarihinde yapılan bir sonraki yönetmelik değişikliği;

EK-3 : 7 Şubat 2015 tarihinde yapılan son yönetmelik değişikliği;

Kutay S.
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Ankara Eczacı Odası, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’i Makamında Ziyaret Etti

Adana Eczacı Odası’ndan Ankara Eczacı Odası’na Ziyaret

28 Ocak 2015 günü, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Eczacı 
Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, Sayman Ecz. Candan Aydoğan,  Yö-
netim Kurulu Üyesi Ecz. Necdet Şenbaba ve Ecz. Şengül Kaya tarafından 
makamında ziyaret edildi. 

AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş: “Daralan eczane ekonomilerinin 
getirdiği sıkıntılar, artan eczane masrafları nedeniyle gelirin yetersiz kal-
ması, karşılanamayan stok zararları ve bağlantılı olarak stok affı ve meslek 
hakkı konuları ile ilgili tüm detayları ve çözüm önerilerimizi Sayın Şimşek’e 
aktardık” dedi.  Güneş; Bakan Şimşek’in tüm bu konular hakkında bilgi sa-
hibi olduğunu, eczacıların ekonomik durumlarına katkı ve destek verilmesi 
gerektiğini ve bununla ilgili olarak Sağlık Bakanıyla da görüşlerini paylaşa-
caklarını ifade ettiğini belirtti.

 
Son derece samimi ve sıcak bir ortamda geçen görüşmede Bakan’a 

eczacı sorunları ve Oda’nın çözüm önerileri de dosya halinde sunuldu.

Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ecz. Erdem KIZILTEPE 12.02.2015 tarihinde Ankara Eczacı 
Odasını ziyaret etti. Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman GÜ-
NEŞ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Necdet ŞENBABA ve Ecz. Mehmet 
AYDOĞAN’ ın da bulunduğu görüşmede, Eczacı Odalarının ve ecza-
cıların temel sorunları üzerinde değerlendirmeler yapılarak karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunuldu.

 Görüşmede; zor bir süreçten geçen eczacılık mesleğinde daha 
iyi günler yaşamak adına neler yapılabileceği konularında önemli pay-
laşımlarda bulunuldu.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, “  Adana 
Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ecz. Erdem KIZILTEPE meslek adına daha etkili işler üretebilmeleri 
noktasında, Adana Eczacı Odası ile Ankara Eczacı Odası’nın  işbirli-
ği içerisinde hareket etmeleri konusunda, üzerlerine düşeni yapmaya 
hazır olduklarını belirttiler. Odamız yönetim kurulu üyeleri de bu husus-
ta aynı görüşe sahip olduklarını belirterek, ilerleyen dönemlerde ortak 
projelerde birlikte hareket edilmesi ile ilgili dileklerini ilettiler.” dedi.
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Ankara Eczacı Odası, Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. M.Erkan ÇİÇEK’i Ziyaret Etti

29 Ocak 2015 günü, Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman 
Güneş, Sayman Ecz. Candan Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Necdet 
Şenbaba ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Pınar Emine Lokumcu Ertüzün, 
görevine yeni atanan Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. M.Erkan Çiçek’i, Ankara İl 
Sağlık Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Aksoy’u makamlarında ziya-
ret etti. Görüşmede İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Mü-
dürü aynı zamanda AEO Haysiyet Kurulu 2. Başkanı Ecz. Nur Meral Seyfeli 
de bulundu.

 
Görevine yeni atanan Çiçek’e yapılan tebrik ziyaretinde, önümüzdeki 

süreçte yapılacak çalışmalarda ve üretilecek projelerde işbirliği içinde ha-
reket etmenin, taraflar arasındaki diyaloğu artıracağı konusunda ortak bir 
kanaate varıldığını AEO Başkanı Ecz. Süleyman Güneş ifade etti.

Ankara Eczacı Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, 
eğitmenliğini Ecz. Erdoğan Karakullukçu’nun yaptığı  “Eczane ve Eczane-
de Finans Yönetimi” konulu Meslek İçi Eğitim Programı 120’nin üzerinde 
eczacının katılımı ile 31 Ocak 2015 Cumartesi günü, Ankara Eczacı Oda-
sı’nın 4. Kat Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 
Eğitimde, bir eczane eczacısının yaşadığı en büyük sorunlardan olan 

gelir gider tablosunun doğru olarak oluşturulması ve bu tablodaki dengenin 
kurulabilmesi adına bir eczacının izlemesi gereken yol ve yöntemlerden 
bahsedildi.

 
Eczacılara, alım esnasında kâra geçmek için yapılması gerekenleri, 

kişisel bütçe ile eczane bütçesi ayrımını içeren bilgileri veren Karakullukçu; 
eczanede yaşanan finansal sorunların çözümleri ile ilgili daha birçok bilgiyi 
Farmakom programı üzerinden detaylı olarak açıkladı.

 
Ankara Eczacı Odası Saymanı Ecz. Candan Aydoğan, eczacıların 

gün sonunda kendilerini eczanelerinin finansal yönetimine daha hakim his-
settiklerini ve eğitimden büyük bir memnuniyetle ayrıldıklarını belirtti.

“Eczanede Finans Yönetimi” Konulu 
MİEP Gerçekleştirildi
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Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, Denetleme 
Kurulu Başkanı Ecz. Müberra Memiç, Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Pınar 
Emine Lokumcu Ertüzün ve Haysiyet Kurulu 2. Başkanı Ecz. Nur Meral 
Seyfeli 11 Şubat 2015 günü, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Ku-
rumu Başkan Yardımcısı Dr. Alev Yücel’i makamında ziyaret etti.

 
Yapılan ziyarette, eczane eczacılarının en çok dillendirdiği sıkıntılar-

dan biri olan “reçete yönlendirilmesi” konusunda neler yapılabileceğine 
dair fikir alışverişinde bulunulurken,  e-reçete şifrelerinin okunaklı olmama-
sından kaynaklanan sıkıntılara da değinildi. Oldukça verimli geçen görüş-
mede, ayrıca serbest eczanelerde eşdeğer ilaçlarla ilgili olarak yaşanan 
sıkıntıların üzerinde önemle duruldu. 

 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Ankara Eczacı Odası işbirliği ile, mes-

lek içi eğitim programları düzenlenmesi konusunda da görüş birliğine va-
rıldı.

Ankara Eczacı Odası, Türkiye Halk 
Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı’nı 
Ziyaret Etti

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz.Süleyman Güneş: 
“T.C. İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 
2014/71 Dosya numarası ile açılan dava Ankara Eczacı Oda-
sı’nın lehine sonuçlanmıştır. Davanın ara kararında davanın 
kabulü belirtilerek dava adına tescilli 2011/79848 sayılı “ec-
zacı” ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine 
dair ekli karar taraf vekillerine okunmuştur” dedi.

Ankara Eczacı Odası’nın Hukuk Zaferi
Eczacı ibaresinin tescil ettirilmesi üzerine konu Ankara Eczacı 

Odası tarafından yargıya taşındı.
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Bir Televizyon kanalının 22 Ocak 2015 tarihin-
deki Ana Haber Bülteni’nde “Kötü Niyetli Eczacılar” 
başlıklı bir haber yayınlanması üzerine Ankara Ec-
zacı Odası Web Sitesi’nde cevap yayımlandı.

 
AEO tarafından yayımlanan cevap duyurusu 

aşağıdaki gibidir;

“Son dönemlerdeki ilaç fiyat politikası ve Sos-
yal Güvenlik Kurumu geri ödeme mevzuatı çer-
çevesinde zor şartlarda hastalarına hizmet veren 
eczacıları böylesine karalayan ve  eczacılar ile 
hastaların  karşı karşıya gelmesine sebep verecek 
olan  bu esef verici haberi şiddetle kınıyor ve söz 
konusu kanalı doğru, tarafsız haber yapmaya davet 
ediyoruz.

 
Bu basın bildirisinde biz, ”Haberciler yanlış 

haber yapıyor” diye, saygıdeğer bütün basın üyele-
rini töhmet altında bırakmıyoruz ancak; TV kanalın-
dan da aynı hassasiyetle haber yapmasını bekliyor 
ve talep ediyoruz.

 
Mevcut uygulamada, hastalığı veya kontrol 

nedeniyle muayene olmak isteyen vatandaşları-
mız sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ettik-
lerinde, kendilerinden TC No’ları alınarak işlemleri 
yapılmaktadır. Muayeneleri sonunda düzenlenen 
e-reçeteleri ile hastalar eczanelere müracaat et-
mektedir. Bu  hastaların e-reçetelerin içerikleri ise, 

eczanelerde kullanılan ve SGK’na ait olan MEDU-
LA sistemine  hastanın TC No’ları ile girildiğinde 
görülebilmektedir. Sistemin işleyişi gereği hastanın 
ilk müracaatından itibaren kullanılan TC No’larının, 
“Kimlik Bilgilerinizi Kopyalıyorlar”  şeklinde duyurul-
ması gerçeği yansıtmamaktadır. 

 
Eczanelere e-reçeteleri ile son işlem olarak 

müracaat eden hastaların, “Hastanede yatıyormuş 
gibi gösteriyorlar” şeklinde duyurulması gerçek 
dışı olmasının yanı sıra mantık dışıdır. Hastalar , 
hastaneye müracatlarını bizzat ve nüfus cüzdanı 
ile yapmak zorundayken; hastaneye yatış işlemleri-
nin eczacılar tarafından düzenliyor olmasının hayal 
edilmesi bile abesle iştigaldir.

 
Eczanelere gelen e-reçetelerin SGK’nın siste-

mi olan MEDULA’ya girilmesinden sonra mevcut re-
çeteler ay sonunda, eczacılar tarafından faturalan-
dırılmakta ve SGK’na teslim edilmektedir.”Her gün 
adınıza SGK’ya ilaç fatura ediyorlar” cümlesi, hiç 
araştırılmadan ve konunun tarafı olarak gösterilen 
eczacılara ve onların meslek örgütlerine danışılma-
dan, tek taraflı, yanlış anlaşılmalara açık ve ecza-
cıların tamamını rencide edici, suçlayıcı bir  haber 
yapıldığını göstermektedir.

 
Bu nedenlerle, bu TV kanalı tarafından yapılan 

“Kötü Niyetli Eczacılar” başlıklı haberdeki söylem-
leri kınıyoruz.

 Eczanelerimizden günün 24 saati kesinti-
siz hizmet alan vatandaşlarımız, bu esef verici ve  
eczacıların itibarsızlaştırılmasına zemin hazırlayan 
habere rağmen, ailesinden birisi olarak gördükleri,  
dostları olarak bildikleri, sağlık danışmanları ecza-
cılarına güvenmeye devam edeceklerdir.

 
Basın mensupları ve vatandaşlarımızın bilme-

sini istiyoruz ki; 
 
- Hiçbir eczacının, eczanesinden hizmet alan 

hastasını,  sağlık kurumlarında yatan hasta olarak 
göstermesi mümkün değildir.

- Hiçbir eczacının, hastaları adına reçete dü-
zenlemesi ve her gün hastaları adına ilaç faturası 
düzenlemesi mümkün değildir.

- Eczanelerde yapılan işlemlerin hastalar tara-
fından sorgulanması mümkündür. SGK tarafından 
da eczanelerde yapılan işlemler  hastalara bildiril-
mektedir.

 
Eczanelerimize müracaat eden hastalarımızın 

ilaçlarını karşılayan ve onların en yakın sağlık da-
nışmanı olan eczacılarımızı genelleyen, itibarsızlaş-
tırmaya çalışan ve onları töhmet altında bırakan bu 
habere inanılmamasını, vatandaşlarımızdan bekli-
yoruz.

 
TV Kanalında yayımlanan bu haberi de tekzip 

ediyoruz... Saygılarımızla...”

Ankara Eczacı Odası’ndan 
TV Kanalına Cevap
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Ankara Eczacı Odası’nın “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulamaları” Yönetmeliği’nde bahsi geçen Homeopati ve Fi-
toterapi uygulayıcıları arasında eczacıların da dahil edilmesi 
için hazırladığı çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı’na iletilerek konu 
yargıya taşındı.

Homeopati ve Fitoterapi 
Uygulamalarında Eczacı Söz 
Sahibi Olmalı

TÜBİTAK’tan 12. Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması’na Destek

Ankara Eczacı Odası bünyesinde faaliyet gös-
teren Gençlik Komisyonu tarafından 16 - 19 Nisan 
2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan 12. Ulu-
sal Hasta Bilgilendirme Yarışması, TÜBİTAK’ın Yurti-
çi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği’nden fayda-
lanmaya hak kazandı

AEO Genel Sekreteri Prof.Dr. Mustafa Aslan: 

“Akılcı İlaç Kullanımı’nın en güzel örneklerinin ser-
gilendiği yarışma, şüphesiz sadece eczacılık mes-
leği için değil tüm sağlık sektörü için önemli bir 
organizasyondur.” dedi. Aslan; Hasta Bilgilendirme 
Yarışması’nın, eczane eczacılığına dayanan kriter-
lere göre eczacı - hasta ilişkisini değerlendirerek 
eczacının sağlık sistemindeki eksikliğini vurgula-
mak, teorik olarak eğitimi alınan farmasötik bakım il-

kelerini henüz mezun olmadan uygulama fırsatı ya-
ratmak, meslek duyarlılığını yeni nesillere aşılamak 
gibi amaçlarla düzenlendiğine dikkat çekti. Aslan, 
“11 yıldır düzenlenen organizasyonun; Türk bilim in-
sanlarının en büyük destekçilerinden olan TÜBİTAK 
tarafından ilk defa bu yıl desteklenmiş olması bizim 
için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur.” dedi.
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Eskişehir Eczacı Odası ev sahipliğinde 11-14 Aralık 2014 tari-
hinde Eskişehir’de gerçekleştirilen 39. Dönem Merkez Heyeti  2. Böl-
gelerarası Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından başladı. Toplantının ilk gününde konuşma yapan Eskişehir 
Eczacı Odası Başkanı Ecz. Yücel Yenilmez, böylesine güzel bir orga-
nizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve 
toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

2. Bölgelerarası Toplantı’nın açış konuşmasını yapan TEB Başkanı 
Ecz. Erdoğan Çolak sözlerine “Bizler bu bölgelerarası toplantılar ne-
deniyle, Türkiye’nin dört bir ucunda, Edirne’den Van’a kadar her yerde 
bir araya geliyor, sadece tartışmıyor aynı zamanda farklı gökyüzlerinin 
altında aynı havayı soluyor, birbirimizi, kendimizi, ülkemizi daha iyi ta-
nıma fırsatı ediniyoruz. Bu fırsatları birlikte üretmek, birlikte öğrenmek 
ama her şeyden önce de geleceğimize doğru yönü vermek üzere tar-
tışarak değerlendiriyoruz. 39’uncu Dönem Merkez Heyeti adına, bu-
raya, mesleğine katkı vermeye, yön vermeye gelen, elini taşın altına 
koyan, eleştirmenin ve eleştirilmenin ilerleticiliğini bilen herkesi bir kez 
daha selamlıyorum” diyerek başladı. 

AEO’dan Haberler 

 39. Dönem Merkez Heyeti Tarafından Düzenlenen 2. Bölgelerarası 
Toplantısından İzlenimler

Prof. Dr. Mehtap UYSAL
AEO TEB Büyük Kongre Delegesi



Çolak, konuşmasında eczacı istihdamı, Klinik 
Eczacılık gibi konulara değindi.

Daha sonra sırasıyla CHP Manisa Milletvekili 
Ecz. Özgür Özel, TEKB Başkanı Ecz. Abdullah Öz-
yiğit, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu. MHP 
Eskişehir Milletvekili Dr. Ruhsar Demirel, HDP Muş 
Milletvekili Ecz. Demir Çelik ve AK Parti İstanbul Mil-
letvekilli Ecz. Mehmet Domaç konuşma yaptı. Açılış 

konuşmalarının ardından TEB Genel Sekreteri Uzm. 
Ecz. Harun Kızılay, TEB Merkez Heyeti Çalışma 
Raporu’nu sundu ve ardından Toplantı’nın ilk günü 
sona erdi. 

Bölgelerarası toplantıya Ankara Eczacı Odası 
geniş bir heyetle katılım yaptı. 

11 Aralık 2014’de Toplantının ilk gününde Es-
kişehir Eczacı Odasının yeni hizmet binasının açılışı 
da yapıldı. Ankara Eczacı Odası Başkanı Eczacı Sü-

leyman Güneş Ankara Eczacı Odası adına Eskişehir 
Eczacı Odası Başkanına ATATÜRK tablosu hediye 
etti

Toplantının 2. Gününde Ankara Eczacı Odası 
Başkanı Eczacı Süleyman Güneş AEO çalışmaları-
na geniş yer verdiği konuşma yaptı. Güneş’in konuş-
masının geniş özeti aşağıdaki gibidir.
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“Sayın Protokol,

Ankara Eczacı Odası adına herkesi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizin Dünya üzerindeki coğrafik yerleşi-
mine baktığımızda hem sosyal hem de ekonomik 
açıdan oldukça önemli bir konumda olduğu hepimiz 
tarafından bilinmektedir.

Bu bağlamda değerlendirdiğimizde etrafımızın 
kazan gibi kaynadığını hepimiz görmekteyiz.

Ülke içine baktığımızda da siyaset de aynı şe-
kilde kaynamakta. Birlik ve beraberlik içinde çok 
sıkı kenetlenmemiz gerekirken, iktidar ve muhalefet 
hiçbir ortak noktada buluşamadıkları gibi her geçen 
gün daha da sert ifadeler kullanarak birbirlerinden 
uzaklaşmaları toplumda da ayrışmalara, ayrıştırıl-
malara neden olmaktadır.

Her geçen gün Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, 
Sünni ve Süryani gibi ayrışmalar, gündemde yerini 
almaya devam etmekte. Özellikle yurtdışı faktörlerin 
yanına içerideki çekişmeler de eklenince ayrışmalar 
ve ayrıştırılmalar artmaktadır. Haziran 2015 tarihinde 
yapılacak olan ülke geneli seçim çalışmaları nede-
niyle siyaset bu dozu daha da artıracağa benze-
mektedir.

Ülkedeki durum böyleyken meslekteki durum-
da farklılık göstermemektedir.

İç ve dış unsurlar veya aktörler kendilerine 
maddi çıkar sağlayacak ataklar yaparak bizim sek-

törümüz üzerinde oynuyorlar. İlaç fiyatlarındaki dü-
şüşlerin devam etmesi, stok zararlarının karşılanma-
ması, internetten satışlar devam ederken reçetesiz 
ilaç satamazsınız söylemleri, zincir eczane model 
çalışmaları gibi tüm bu oyunlar bunun göstergesidir.

Seçimlere altı ay gibi bir süre var ve çalışma-
lıyız. Bu süreci fırsata çevirmenin yollarını meslek 
adına aramalıyız. Bunu da ancak birlik ve beraberlik 
içerisinde olduğumuzda başarabiliriz.

Bunu sağlayacak olan da Türk Eczacıları Birliği 
Merkez Heyeti’dir. Onların görevidir. 

Merkez Heyeti’nin kişilere, kurumlara, basına ve 
firmaya küsme kırılma lüksü yoktur ve olamaz. 

Ayrışmayı engellemeliyiz. Bunun içinde Türk 
Eczacıları Birliği’nin sorumluluk ve görevleri çok faz-
ladır.

Bizler Türk Eczacıları Birliği’ni, Türk Eczacıları 
Birliği de Odalarını kendilerine rakip görmemeli. 

Mesleki bütünlük içinde olmalıyız. Yeri gelince 
Türk Eczacıları Birliği’yle birlikte olabilmeli yeri gelin-
ce eleştirebilmeliyiz. Ve bu eleştirilerle fikir geliştire-
rek ortak duruş sergileyebilmeliyiz.

Eğer biz birbirimizi hoş görmezsek ve içte eleş-
tiren dışta bütünlük oluşturamazsak bizim talepleri-
mizi kimse ciddiye almaz. 

Mutlaka biz oda yöneticilerinin de bu birlikte-
likte görev ve sorumlulukları en az Türk Eczacıları 
Birliği Merkez Heyeti kadar var. Ama yinede asıl 
sorumluluk ve görev Türk Eczacıları Birliği Merkez 
Heyeti’ne düşmektedir.

Geçtiğimiz günlerde 28-30 Kasım 2014 tarih-
leri arasında İlaç ve Eczacılık Kongresi gerçekleşti. 
Sektörün bütün organları oradaydı. İlaç ve Eczacılık 
Kongresi’nde 6197 ‘ ye bağlı 6308 sayılı kanun ve 
yönetmelik tartışılırken biz yönetmeliği Türk Ecza-
cıları Birliği’ne verdik. Üstümüze düşeni yaptık der 
TİTCK. 

Şimdi bize ortak görüşle gelin hepinizin uzlaştı-
ğı her türlü değişikliği yaparız derler.

Bunu neden başaramıyoruz, oysa başarmalıyız 

başarmamak için hiçbir neden yok.

O gün orada TİTCK-SGK-Firmalar-Bazı Oda 
temsilcileri-Eczacılar-Öğrenciler.. Ama Türk Eczacı-
ları Birliği yoktu. Bunu kendi içimizde değerlendir-
meliyiz.

Acaba yeni bir siyasi yapılanma mı var. Türk 
Eczacıları Birliği sektör dışına itilerek yalnızlaştırılıyor 
mu Bunu çok iyi sorgulamalıyız. 

İlaç fiyatlarında çok küçük oranda fiyat artışları 
var ama büyük oranda düşüşler devam etmekte. Ül-
kede enflasyon var mı evet var.

O zaman artık düşüşe dur demeli, nereye ka-
dar devam edecek bu durum.

Sektör sürekli olarak küçülürken Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Valilikler aracılığı ile gön-
derdiği yazı ile eczanelerin denetlenmesi gerektiği, 
reçetesiz ilaç satışı varsa tutanak tutarak ceza kesil-
mesini istemektedir.

Eczanelerimizde kırmızı-yeşil-turuncu kontrole 
tabi ilaçlar gibi gruplara karşın hormonlarda kontrol 
edilecek ilaçlar grubuna alındı. Şimdi tüm ürünlerin 
reçeteli satışı yapılacak.

Özellikle antibiyotikleri kontrol etmek amacı ile 
başlatılan bu eylemde amaç geri ödeme kapsamın-
dan çıkartılacak ilaçlara zemin oluşturmaktadır. Ben-
zinlik, market, aktar, büfe v.b. yerlerde özellikle ağrı 
kesici ilaçlar kontrol dışı satılırken bunlara gerekli 
tedbirleri almayan yönetimsel erk eczanelere cezai 
baskı uygulayarak satış yasağı getiriyor.

Kongremizden sonra meslektaşlarımızın reçete 
dışı ürünlere önem verilmesi ve medikal malzemeler-
le birlikte sahip çıkılması gerektiği açık ve net olarak 
ortaya çıktığı görülmektedir.

Dolayısıyla reçete dışı ürünlere eczaneler ka-
nalı ile sahip çıkılması ve vatandaşın ilaca ulaşımının 
kolaylaştırılması gerektiği ayrı önem taşımaktadır. 
Reçeteli ve reçetesiz satılacak ilaçlarla ilgili çalış-
maları hızlandırıp bunların da belirlenmesini bizler 
sağlamalıyız.

Fakat bu ürünleri eczanelerimizde bizler sata-
cağız, bizler sahip çıkmalıyız mantığından hareketle 



birden bire eczaneleri ürün çöplüğüne de dönüş-
mesinin önlemini almalıyız.

Bunun içinde Türk Eczacıları Birliği’ne farklı gö-
rev düşmektedir. Önerim şudur ki bu ürünlerle ilgili 
bir komisyon kurulması. İstenildiğinde bizler bu ko-
misyonda göreve hazırız. 

Ancak komisyon laf olsun diye kurulmuş ko-
misyon olmamalıdır. Kurulmasını teklif ettiğimiz bu 
komisyon ülkemizde bulunan ve sadece eczane-
lerde satılmasını sağlayacağı firmalarla görüşmek, 
anlaşma yapmak, ürünlerine sahip çıkılmasını sağ-
lamak, miyad kontrolü eczane dışına kaymasını en-
gellemek (raf kiralama bedeli gibi bir yöntem dahi 
olabilir.) gibi tüm etkenlerle yetkili olarak çalışmak 
ve eczacılara önermek yetkisine sahip olmak. Eğer 
bunu başarırsak eczanelerin ekonomik darboğa-
zından kurtulma adına eczanelerimize bir nebzede 
olsa “Can Suyu” desteği olur.

Eczanelerimizde bulunan ilaçlarında miyadı 
geçen ilaçlarla ilgili çalışmalarda yapılması gerek-
mektedir.

Bizlerinde eczanelerde miyadı geçen ilaçları 
kendi bütçemiz kanalı ile imha ettirmek yerine, üre-
ticisine geri iade yöntemleri üzerinde çalışmalar ya-
pıp eczane ekonomilerine kazanımlar sağlamalıyız.

Medikal malzemelerin eczaneler üzerinden ve 
medula sistemine girilerek satılmasını sağlamalıyız.

Bunun içinde hangi medikal ürünler hastane 
sarf malzemesi grubuna girmekte hangi malzemeler 
ayaktan tedavide hasta reçetesine yazılarak eczane 
üzerinden medula ile verilmelidir çalışmasını TEB 
veya TEB+Odalar birlikte çalışmalı ve bu projenin 
kabul ettirilmesi için çalışmalıyız.

İthal ilaçlarla ilgili konuya değinmeyeceğim. 
Ancak TEB’in daha dikkatli olması gerektiğini dü-
şünüyorum. Önü açılan diğer tedarikçilerin devreye 
girmesi ile ithal ilaçların tümden kontrolünün dışına 
çıkacağını düşünüyorum.

Ayrıca diğer dağıtıcılar nedeniyle eczanelerde 
katılım payı v.b. eczaneye verilen %1 destek ilerle-
yen süreçte hastaya yüzde verme şekline kayarsa 
etik dışı bozulmaların artmasına ve bu olayın ecza-
nelere yayılmasına neden olabilir.

Konuşmamın başında bahsettiğim gibi 2015 
yılı seçim süreci. 

Siyaset seçimi kazanma adına torbanın ağzı-
nı açacağı vaatleri yerine getireceği sürece girmiş 
durumdadır. Meslek adına birtakım kazanımlar elde 
edilecek ise fırsat şu andır. 

Bunu değerlendirmek adına bundan daha iyi 
zaman olamaz. Sürekli dillendirdiğimiz meslek hak-
kını ancak bu dönemde alabiliriz.

Ekonomiksel dengeye yardımcı olma anlamın-
da meslek hakkının verilmesi ile ilgili çalışmaların 
hükümet nezdinde yapılması için girişimlerin artarak 
devam etmesi hayati derecede önemlidir. Baskının 
artırılması şarttır. 

Meslek hakkının yanı sıra ilaçlarda karlılık ora-
nının yukarıya çekilmesi için çalışılmalı ve ucuz ilaç 
politikası söylemlerimizden uzaklaşmalıyız. Artık 
ilaçlara enflasyon oranında da zam yapılması ge-
rektiğinin dillendirilmesi veya mutlaka karlılık oranı-
nın artırılmasını savunmalıyız.

Son olarak Ankara Eczacı Odası yönetimi ola-
rak 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Kıbrıs’ ta 
yaptığımız kongreden bahsetmek isterim.

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ve yaptığı 
çalışmalar neticesinde bu kongremizi gerçekleştir-
dik.

Evet kısaca değinebildiğimiz sorunlarımız var. 
Ama beraber olursak çözümlerimiz de olur. Bu ka-
pıdan giren herkes bireyselliğini bir kenara bırakıp 
eczacının adına bir bütün olmayı bilmeli. Elimizi ta-
şın altına koymaya da ve her zaman çalışmaya da 
hazırız.

Kongremizde amaç ve sonuç ilişkisini dikkate 
aldığımızda, amacımıza ulaştığımızı ve başarılı bir 
kongre geçirdiğimizi katılımcılardan aldığımız geri 
dönüşlerden anlıyoruz. 

Biz bu kongreyle ilgili kararları ve organizasyo-
nun sonuna kadar tüm süreci Ankara Eczacı Odası 
olarak gerçekleştirdik. Hiçbir kurum ve kuruluşla 
ortaklık adına göbek bağımız olmadı. Kongremize 
katılarak bizlere birlikte olan, manevi desteğini esir-
gemeyen tüm yöneticilerimize ve meslektaşlarıma 
huzurunuzda teşekkürü borç bilirim. Şimdi sizleri 

yaklaşık 3 dakikalık filmimizi izlemeye davet ediyo-
rum.

“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ih-
tiyacımız vardır; çalışkan olmak!” der. 

               Mustafa Kemal ATATÜRK

Konuşmama son verirken Ankara Eczacı Oda-
sı adına hepinizin yeni yılını en iyi dileklerime kutlar, 
saygılarımı sunarım.”

Güneş’in konuşmasından sonra salonu tama-
men dolduran dinleyiciler tarafından alkışlarla kar-
şılanan  Ankara Eczacı Odası tarafından hazırlatılan 
ULUSAL REÇETE DIŞI FARMASÖTİK ÜRÜNLER VE 
MEDİKAL MALZEMELER KONGRESİ  FARMMED 
2014 tanıtım filmi izletildi. 

Eskişehirdeki toplantıda da Haziran ayında 
Malatya’da yapılan 1. Bölgelerarası toplantıda oldu-
ğu gibi Ankara Eczacı Odası stantı açıldı. Büyük ilgi 
gören stantta DOZ Dergisinin yanı sıra yine Anka-
ra Eczacı Odası tarafından hazırlanan ve yayımla-
nan; Eczanelerin Açılış, Devir, Nakil ve Kapatılması 
İşlemlerine Dair Rehber ve yine bir Ankara Eczacı 
Odası yayını olan; Haysiyet Divanları Çalışma Usul 
ve Esasları Yönetmeliği Taslağı kitapçıkları da katı-
lımcılara sunuldu.
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13-16 Kasım 2014 tarihlerinde Girne’de gerçek-
leştirdiğimiz Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler 
ve Medikal Malzemeler Kongresi yaklaşık 900 katı-
lımcı ve davetli ile bir eczacı odası tarafından ilk defa 
gerçekleştirilen büyük bir organizasyon oldu. Ulusal 
düzeyde gerçekleştirdiğimiz bu kongrede hem içe-
rik hem de katılım olarak kendi alanında Uluslararası 
kongrelerden daha büyük başarıya ulaştık. 

FARMMED 13 Kasım 2014 günü saat 13.00 de 
İstiklal marşı, Atatürk için saygı duruşu ve ardından 
protokol konuşmaları ile başladı. İlk olarak konuşma 
yapan Ankara Eczacı Odası Başkanı Sayın Eczacı 
Süleyman Güneş’den sonra Kıbrıs Türk Eczacılar 
Birliği Başkanı Sayın Eczacı Ebru Başay Alper söz 

aldı ve kongremizin Kıbrıs’ta yapılmasından duyduğu 
gurur ve mutluluğa vurgu yaptı. Daha sonra sırasıyla 
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Sayın Eczacı Erdoğan 
Çolak, Milletvekili Sayın Eczacı Mehmet Domaç ve 
K.K.T.C. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle konuşmalarını 
yaptılar. 

Öğleden sonra yapılan ve başkanlığını Prof. Dr. 
Bilge Şener ve  Ecz. Candan Aydoğan’ın yaptığı ilk 
oturumda “Geçmişten Geleceğe Eczacılık Mesle-
ği” değerlendirildi. Oturuma Prof. Dr. Mekin Tanker 
(TEB Eski Başkanı, Emekli Öğretim Üyesi), Ecz. Ha-
kan Gençosmanoğlu (Eczacının Sesi Yayın Kurulu 
Başkanı),Ecz. Hazal Ezgi Gültekin (Gazi Üniv. Ecz. 
Fak. 2013-2014 Yılı Fakülte Birincisi) ve Ecz. Zümra 

Kara (Ankara Üniv. Ecz. Fak. 2013-2014 Yılı Fakülte 
Birincisi) konuşmacı olarak katıldılar. 13 Kasım 2014 
gününün son programı Moderatörlüğünü Ankara Ec-
zacı Odası Başkanı Sayın Eczacı Süleyman Güneş’in 
yaptığı SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM konulu panel 
oldu. Panele Ecz. Mehmet Domaç – Ak Parti İstanbul 
Milletvekili, TEB Başkanı, Ecz. Erdoğan Çolak – TEB 
Başkanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar – Yakındoğu 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Ecz. Abdul-
lah Özyiğit – Tüm Ecza Kooperatifleri Birliği Başkanı 
davetli  panelist olarak katıldılar. 

Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Hocamız konuş-
masının ana başlıklarını şu sözleriyle aktardı; “Sürekli 
Mesleki Gelişim (SMeG), kişinin kendi kendini yönlen-
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FARMMED

Prof. Dr. Mehtap UYSAL
AEO TEB Büyük Kongre Delegesi



dirmesi yöntemi ile, öğrenme aktivitelerini ömür boyu 
sürdürmesi’dir, ve hayat boyu devam eden bir süreçtir.

Amaç, kişinin öğrenme sürecine aktif katılımı 
ile yetkinliklerini geliştirmesi ve günceli yakalayarak 
sürdürmesidir. SMeG, kendi kendini gözden geçirme, 
ne(ler)’e ihtiyacı olduğunu saptayıp gereken (ler) için 
planlama, öğrenme, belirlenen sürenin sonunda de-
ğerlendirme ve kaydedip inceleme evrelerinden olu-
şan bir döngüdür. Her bir bitiş yeni bir başlangıçtır. 
Yani SMeG adından da anlaşılacağı gibi devam ede-
gelen bir prosestir ve kişinin kendi kendini yönlendi-
rerek öğrenmesi yani öğretenin değil kişinin (öğrene-
nin) kendisinin öğrenmeyi yönlendirmesine dayanan 
bir modeldir ve mutlaka bir değişim ile sonuçlanır. 
SMeG’de hedefler özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, ala-
kalı ve hedefe ulaşma süresi belirlenmiş olmalıdır. Sü-
rekli Eğitim (SE) ile SMeG aynı şey değildir. SMeG için 
SE programlarından da yararlanılır”.

14 Kasım 2014 günü yapılan ilk oturumda Otu-
rum Başkanlığını  Prof. Dr. Turhan Baykal ve Prof . Dr. 
İ. İrem Tatlı Çankaya’nın yaptığı “Homeopati “ konusu 
ele alındı. Oturuma davetli konuşmacı olarak Dr. Al-
tunay Ağaoğlu (Klasik Homeopati Derneği Başkanı) 
ve Dr. Renzo Galassi (Dünya Homeopati Birliği Baş-
kanı) katıldılar . 2. Sabah oturumuna Prof. Dr. Ahmet 
Başaran ve  Ecz. Necdet Şenbaba başkanlık ettiler. 
Oturuma Prof. Dr. Ekrem Sezik  (Türk Fitoterapi Der-
neği Başkanı) ve Prof. Dr. Erdem Yeşilada (Yeditepe 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ve Fito-

terapi ABD Başkanı) davetli 
konuşmacı olarak katıldılar 
ve sırasıyla “Uçucu Yağlar, 
Aromaterapi ve Eczacı” ve 
“Tıbbi Çaylar” başlıklı su-
numlarını yaptılar. 

Aynı gün öğleden 
sonra yapılan ilk oturuma Prof.
Dr. Rümeysa Demirdamar, Ecz. Cem Özcivanoğ-
lu başkanlık etti ve ilk olarak  “Geleceğin Eczanesi” 
konulu sunum yapıldı. Daha sonra davetli konuşmacı 
olarak “Sınırları Yıkan Kozmetik Ürünler” konulu ilgi 
çeken konuşmasıyla  Prof. Dr. Figen Tırnaksız  (Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 
Farmasötik Teknoloji ABD  Öğretim Üyesi) Hocamızı 
dinledik. 14 Kasım 2014 günü yapılan son oturuma 
Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve Eczacı Mehmet Aydoğan 

başkanlık etti. Prof.Dr.Dz.Ecz.Kd.Alb. Yalçın Özkan 
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri) ve 
Doç. Dr. Kutay Demirkan ( Hacettepe Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi) davetli konuşmacı olarak katıldılar ve 
sırasıyla “Tıbbi Cihaz VeMedikal Malzemelerde Kalite 
Kontrol” ve “ Ölçülü Doz Ve Kuru Toz İnhalerlerin Kul-
lanım Teknikleri “ başlıklarını konuşmalarını yaptılar. 

Farmmed kongresinin son oturumları 15 Kasım 
2014 Cumartesi günü yapıldı. Sabah yapılan ilk otu-
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ruma Gazi üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Tuncer Değim ve Ecz. Serhat Salim Aktaş başkan-
lık etti. Oturumda sırasıyla  “Ağız-Diş Sağlığı ve Ecza-
cının Rolü” isimli konuşmasıyla  Prof. Dr. Mehmet Ali Kı-
lıçarslan (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi), 
“Hamilelikte Anne-Bebek Beslenmesi ve Eczacının 
Rolü” isimli konuşmasıyla  Prof. Dr. Mekin Sezik (Sü-
leyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi)   ve  “Her 
Yönüyle Multivitamin Kullanımı” isimli konuşmasıyla  
Doç. Dr. Orhan Uludağ – (Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı) davetli konuşma-
cı yer aldılar. Aynı gün 2. Sabah oturumuna Prof. Dr. 
Maksut Coşkun ve Ecz. Müberra Memiç başkanlık 
etti. Programda “Klinik Fitoterapi - İmmun Sistemin Dü-
zenlenmesinde Kullanılan Doğal Ürünler” isimli konuş-
masıyla  Prof. Dr. Can Feza Sezgin (Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji A.B.D. Öğretim Üyesi)  

“Takviye Edici Gıdalarda Kalite ve Eczacı” isimli ko-
nuşmasıyla Prof. Dr. Ekrem Sezik ve  “Takviye Edici 
Gıda – İlaç Etkileşmeleri” isimli konuşmasıyla  Prof. 
Dr. İlkay Erdoğan Orhan (Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakognozi A.B.D. Öğretim Üyesi) davetli 
konuşmacı olarak sunum yaptılar. 

Yoğun ve zengin bilimsel programı ile dikkat 
çeken ULUSAL REÇETE DIŞI FARMASÖTİK ÜRÜN-
LER VE MEDİKAL MALZEMELER KONGRESİ-FARM-
MED’in son oturumu 15 Kasım Cumartesi günü öğ-
leden sonra yapıldı ve daha sonrada düzenlenen bir 
Panel ile bilimsel ve akademik program sona erdi. Son 
oturumda başkanlığı Prof. Dr. Mustafa Aslan ve  Ecz. 
Müjde Yalçın yaptı ve “Regülasyon Tıbbı ve Nöralte-
rapi” isimli konuşmasıyla  Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’u  
(Hamburg Üniversitesi Öğretim Üyesi) dinledik. 

Kapanış panelimize Prof Dr. Müberra Koşar baş-
kanlık etti.  Konusu REÇETE DIŞI FARMASÖTİKÜ-
RÜNLERİN DÜNYADAKİVE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU 
(AKADEMİK BAKIŞ) olan panele panelist olarak Prof. 
Dr. Maksut Coşkun (Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı),  Prof. Dr. Tuncer Değim  (Gazi Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Bülent 
Gümüşel (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanı)  ve Prof. Dr. Fethi Şahin  (Doğu Akdeniz Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı) katıldılar. Hem 
bilimsel hem sosyal hem de kültürel yönüyle tüm katı-
lımcılar ve davetlilerimiz tarafından olağanüstü başarılı 
bulunan kongremizin önümüzdeki yıllarda yapılacak 
tekrarlarını hasretle bekliyoruz ve başta Sayın Başka-
nımız Ecz. Süleyman Güneş ve Sayın Genel Sekreteri-
miz Prof. Dr. Mustafa Aslan olmak üzere emeği geçen 
tüm yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 
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Cem Özcivanoğlu (C.Ö):  Sizin, 6308 sayılı 
yasa ile  Eczacılıkta Uzmanlık  Yasasının hazır-
lanması ve hayata geçirilmesinde ki  çalışma-
larınızı ve çabanızı hepimiz biliyoruz. Eczanesi 
olan meslektaşlarımız ile kamuda çalışan mes-
lektaşlarımızı, hatta mesleğini halihazırda icra 
etmeyen meslektaşlarımızı bu yasalar çok ya-
kından ilgilendiriyor.

Ancak, Kamuda çalışan  eczacılardan, 
özellikle de Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumun-
da çalışan eczacıların özlük hakları ile ilgili so-
runlar gündeme gelmiyor derken, siz Mecliste 
bütçe görüşmeleri esnasında bu konuyu dile 
getirdiniz.

Bize, öncelikle konuşmanızda da bahsetti-
ğiniz, Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumunda çalı-
şan meslektaşlarımızla ilgili görüşlerinizi anla-
tır mısınız?

Mehmet Domaç (M.D): Tabi memnuniyetle, 

sanıyorum bizim meslek topluluğu içerisinde ilk 
defa gündem olan bir konu olacak. Bu arkadaş-
larımız şimdiye kadar hemen, hemen hiç gündem 
yapılmamış bir grubu temsil ediyorlar. Kurumda ec-
zacı olarak çalışan 280 civarında arkadaşımız var.

Bu arkadaşlarımız şimdiye kadar çok fazla  
maalesef meslek topluluğu tarafından tanınmadı 
bilinmediler. Ama bu arkadaşlarımız çok önemli iş-
ler yapıyorlar. İlacın ilk aşamasından yani ilaç araş-
tırmasından başlayarak işlemler yapıyorlar. Bir ilaç 
araştırmasının iznini veriyorlar  ilaç araştırmasının 
denetlenmesini gerçekleştiriyorlar. Faz 2 ve Faz 3 
de çalışmalar  varsa oradaki denetlemeleri de ger-
çekleştiriyorlar. 

Ayrıca biyoeşdeğerlilik ve biyoyararlılık ko-
nusunda da  denetimleri gerçekleştiriyorlar ve bu 
kuruluşların açılmasına izinle başlayan bir süreç-
leri var. Ayrıca bu arkadaşlarımız, ilaç üretim te-
sislerinin denetlenmesini sağlıyorlar.  İlaç üretim 

tesislerine izin verilmesi için raporlar hazırlıyorlar, 
yani bu arkadaşlarımız genel olarak baktığımızda 
Türk Farmakopesinin hazırlanması için çalışma ya-
pıyorlar, ilaçların piyasadaki denetimi için çalışma 
yapıyorlar, ayrıca ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 
farmakoekonomik değerlendirme yapıyorlar.

Baktığımızda çok önemli görevleri üstlen-
diklerini görebiliriz bu arkadaşlarımızın.  Bilgililer,  
alanlarının uzmanı bu arkadaşlarımız. 

Ayrıca GMP uygulaması nedeniyle dünyadaki 
ilaç üretim tesislerine giderek oradaki ilaç üretim 
tesislerini denetliyorlar ve Türkiye de izin verilecek 
ilaçların da izin verilmesi için ön rapor düzenliyor-
lar. Böylesine önemli görevler yapan ve bu tür gö-
revleri ifa eden, gerçekleştiren meslektaşlarımızın 
tanınmaması,  bilinmemesi bizim meslek topluğu-
muz açısından şimdiye kadar büyük bir eksiklikti. 
Siz bu yolla, bunu tamamladığınız için teşekkür 
ediyorum.

 Ecz. Mehmet DOMAÇ ile TİTCK’da Çalışan Eczacıların 
Özlük Haklarına Dair Söyleşi

Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU
AEO Yönetim Kurulu Üyesi
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C.Ö: Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumunda 
çalışan meslektaşlarımız ile ilgili TBMM’deki 
konuşmanızdaki önerileriniz nedir?

 M.D: Evet. Bu arkadaşlarımız böyle ağır bir 
görevi yapmakla birlikte maalesef , şu anda kamu-
da çalışan eczacı meslektaşlarımız içerisinde en 
düşük maaşı alıyorlar.

 
Bu arkadaşlarımızın işe yeni başlayanları yani 

5, 6 yıllık olanları 2600 lira, 30 yıllık iş yapanları 
da 2800, 2900 lira maaş alıyorlar. Dolayısıyla bu 
şu anda bizim, bir öğretmene verdiğimiz maaştır. 
Öğretmenlerin haftalık mecburi çalışma saatleri  20 
saattir. Bu tabi kabul edilebilecek, özümsenecek 
bir durum değildir. Bu arkadaşlarımızın da yaptık-
ları işe karşılık olan bir ücretle değerlendirilmeleri 
gerekir. Örneğin aynı bakanlığa bağlı yani Sağlık 
Bakanlığına bağlı bir meslektaşımız bir hastanede 
çalışıyorsa, hastanenin döner sermayesine göre 
3300 lira  3500 lira civarında bir maaş alır. Genelde 
hastanelerde haftada bir de nöbet tutarlar. Nöbet 
ücreti olarak da 320 lira civarında bir para alırlar. 
Bu demektir ki, 3500 - 3800 lira arasında, meslek-
taşlarımız  hastanede çalıştıklarında  bir maaş alır-
lar. Ama aynı Sağlık Bakanlığında de çalışan kişiler 
1000 lira daha az para alıyorlar. 1000 lira bir devlet 
memuru içinden önemli bir paradır. 1000 lira aslın-
da  Türkiye de önemli bir paradır. Bu kişilerin de en 
azından hastanede çalışan meslektaşlarımız kadar 
bir maaşla değerlendirilmesi gerekir.

Ben bütçe konuşmasında, bu arkadaşların 
durumuna kısmen değinmeye çalıştım. Çünkü ko-
nuştuğum bütçe, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-
rumunun bütçesiydi ve orada çalışan insanları de-
ğerlendirmek durumundaydık. Değindim ve  şöyle 

söyledim Sayın Bakan’a dönerek; “Biliyorum siz de 
bundan rahatsızsınız, bir takım çalışmalarınız var 
bunun düzeltilmesi için. En azından bu arkadaşla-
rımıza araştırma görevlerine yaptığımız katkı kadar 
bir katkı yapalım” diye söyledim. Biz daha geçtiği-
miz günlerde araştırma görevlilerine 830 lira civa-
rında bir katkı sağladık.  Yani bu arkadaşlarımız için 
de bunu yapabiliriz. Bunu bir yasal düzenlemeyle 
yapabiliriz veyahut bu kuruma bir döner sermaye 
sistemi kurulur, bu sistemden de arkadaşlarımız 
yararlandırılır. Bu kurum gelir getiren bir kurumdur 
devlete. Yaptığı her işlemden, işten, çalışmadan  
bir ücret alırlar. Bunu da maliyeye verirler. Döner 
sermaye ile yine maliyeye para aktarılabilir ama bu 
paranın bir kısmı burada çalışan meslektaşlarımı-
zın motivasyonu  için, kendilerini geliştirmeleri için, 
eğitimleri için, daha insanca yaşayabilmeleri için 
onlara aktarılabilir diye düşünüyorum ben.

C.Ö:  Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumundan 
bahsediyor iken; kurumun adında “eczacılık” 
ibaresinin bulunmaması nedeniyle eczacılık ca-
miasında bir hassasiyet var. Sizin bu konu hak-
kındaki görüşlerinizi alabilir miyiz ?

M.D: Şöyle düşünüyorum. Kurum 1982 yılında 
ilaç ve eczacılık genel müdürlüğü olduğu için ec-
zacılar  o hassasiyetlerini  o duygusallığını devam 
ettiriyorlar ama, dünya biraz farklılaştı ve değişti. 
Mesela Fransızlar kendilerinin  eşit kurumuna kı-
saca  Ajans De Medicament derler, İtalyanlar ise 
Ajansia İtaliana Della Farmako derler. Orada Far-
mako’da bir ilaç ismi var. Burada da ilaç ismi var. 
Bu kurum kurulurken,  oluşturulurken FDA benze-
ri, Ajans De Medicament benzeri yani genel ola-
rak ismini söylersek Avrupa İlaç Ajansına benzer 
bir kurum halinde oluşturuldu ve Avrupa Birliğine 
uyumlu hale getirildi. ismi de daha çok o uyumlu 
hale getirilmesi nedeniyle bu şekle çevrildi. Ama,  
eczacılarla ilgili kurumda bölümler var.

C.Ö: Eczacıların özlük haklarından bahse-
diyor iken ;  Sosyal Güvenlik Kurumunda çalı-
şan eczacıların, hastalık ve benzeri durumlarda 
maaşlarında önemli oranda kesintiler olması,  
meslektaşlarımızı mağdur ediyor. Acaba, bu 
konu ile ilgili olarak da çalışmalarınız olabilir 
mi? Ankara Eczacı Odası Başkanımız Süley-
man Güneş’, sohbetimizin bu kısmında size 
daha ayrıntılı bilgi verebilir.

Süleyman Güneş: SGK ve diğer kurumlarda 
çalışan eczacılara yönelik iyileştirmelerin puansal 
tablosunda,   SGK da maaşlar şu şekilde: Maaş+ 
EK Ödeme(400 Puan)+100 puan(reçete ve fatura 
kontrolleri için) normalde izin alındığı zaman ke-
sintiler 100 puan üzerinden yapılıyordu,ancak yeni 
düzenlemede yıllık izin +rapor toplamı 30 günü aş-
tığı zaman, aşan her gün başına 100 puandan nor-
mal kesintiler yapılırken ek olarak 400 puandan da 
kesinti yapılacak. Sağlık kurulu ve eğitim izinleri bu 
süreden hariçtir. Ancak tek hekim raporları da bu 
kesintiye dahildir.Ayrıca kesintiler de geriye dönük 
yapılacağı için  çok arkadaşımız mağdur olacaktır.

M.D: SGK yasası çıkarken ağır ve zor bir iş 
olan reçete kontrolü için o zaman biz sayın Bakan-
la konuştuk ve bu meslektaşlarımızın katsayılarını 
yüksek tuttuk. Bu gösterge puanı parçalanarak bö-
lünmüş. Ben aktardığınız bu kesinti durumunu bir 
inceleyeyim. Genel devlet memurluğu çerçevesi 
içerisinde nasıl uygulanıyorsa ona da bir bakalım. 
Farklı bir uygulama varsa bu farklılığı ortadan kal-
dıralım derim ben. 

C.Ö:  Ankara Eczacı Odası yayımı olan DOZ 
Dergisi için söyleşi yapmaya zaman ayırdığınız 
için teşekkür ederiz.

TİTCK’da çalışan arkadaşlarımız çok önemli işler yapıyorlar. İlaç 
üretim tesislerine izin verilmesi için raporlar hazırlıyorlar, yani bu 

arkadaşlarımız genel olarak baktığımızda Türk Farmakopesinin 
hazırlanması için çalışma yapıyorlar.
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Ankara Eczacı Odası’nın Resmi Kurumlardaki Temsilcileri

7 Kasım 1980 tarihinde Ankara’da doğdum. İlk ve ortaokulu Düzce’de tamamladım. Liseyi ise Ankara 
İncirli Lisesi’nde okudum. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne başladım ve 2003 yılında 
mezun oldum. Kısa bir süre Türk Eczacıları Birliği Reçete Kontrolü Birimi’nde görev aldıktan sonra, 2004 
yılında Amasya SSK Hastanesi Eczanesi’nde bir yıl çalıştım. 2005 yılında Ankara Sağlık Sosyal Güvenlik 
Merkezi’nde Reçete Kontrol Ünitesi’nde çalışmaya başladım ve halen burada görev yapmaktayım. 2005 
yılından bugüne kadar Ankara Eczacı Odası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu’nda görev almaktayım.

Ecz. Didem UZMAN

1978 yılında Ankara’nın Çubuk İlçesinde doğdum. Çubuk; sevimli, yeşil ve gezilecek birçok yeri olan, görmeyenlerin 
mutlaka görmesi gereken,  güzel bir ilçemizdir. Çocukluğumu, ilk, orta ve lise öğrenimlerimi Çubuk’ta birincilikle tamamladım. 
1996 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandım. İlk yıl bu tarihi fakültede okuduktan sonra ailem Ankara’da 
olduğu için Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne yatay geçiş yaptım. Eczacılık fakültesini zevkle okudum, derslerimi sınıf 
geçmek için değil meslek hayatımda ömür boyu kullanmak adına öğrenerek geçmeye çalıştım ve 99 not ortalaması ile 2000 
yılında mezun oldum. Akademisyen olmayı düşündüğüm halde, ailemin de isteği nedeniyle Ankara’da eczanemi açtım. Beş 
yıl serbest eczacılık yaptıktan sonra, 2005 yılında Diyarbakır Bağ-Kur İl Müdürlüğü eczacı kadrosuna atandım. Üç kurum 
birleştikten sonra 2009 yılında SGK -Kavaklıdere Reçete Kontrol Birimine tayin oldum ve halen burada görevime devam 
etmekteyim. 2013 yılı Ankara Eczacı Odası seçimlerinde sayın Süleyman Güneş ve ekibindeki meslektaşlarımın isteği üzerine  
odamız Haysiyet Kurulu yedek üyesi olarak yanlarında severek yer aldım. Çalışmayı, okumayı, yeni yerler görmeyi seven, biraz da 
kuralcı bir insanım. Hep birlikte sevgi ve saygı ile çalışarak mesleğimiz adına çok daha iyi şeyler yapılabileceğini düşünüyorum.

1980 yılında Kırşehir’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Erol Güngör İlköğretim Okulu’nda tamamladım. 
1998 yılında Kırşehir Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Bölümü’nü bitirdim ve aynı yıl Ankara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girdim. 2002 yılında Fakülte’den mezun oldum. Mezuniyetimden hemen 
sonra 5 ay boyunca Cankat İlaç’ta Ürün Sorumlusu olarak çalıştım. 2003 Ocak ayında Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda Asistan olarak çalışmaya başladım. 1,5 yıl Asistan 
olarak çalıştıktan sonra 2004 yılının, Mayıs ayında SSK’ya geçtim ve halen burada görevime devam etmekteyim. 

Ecz. Sibel DÜNDAR

Ecz. Özlem ÇOLAKOĞLU



V

1972 yılında Isparta’da doğdum. İlk ve ortaokulu Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda okudum. 
Lise öğrenimimi Ankara Atatürk lisesinde tamamladım. 1993 yılında Hacettepe Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun oldum. 1994 – 1999 yılları arasında Yeni Mine Eczanesi’nin sahipliğini ve aynı zamanda 
da mesul müdürlüğünü yaptım. 2001 yılında Kırıkkale Devlet Hastanesi’nde göreve başladım. 
2004 yılından itibaren ise Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktayım. 

Ecz. Mine AYHAN

14 Eylül 1957 Sivas doğumluyum. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldum. 
İş hayatıma 1983 yılında Adana SSK Hastanesi’nde başlayıp, 1985 yılında ise Ankara Dışkapı Hastanesi’ne tayin 
oldum. Halen S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nde görevime devam etmekteyim. Çalışma hayatımda Sıhhi 
Sarf Eczanesi, Onkoloji Eczanesi, SSK Genel Müdürlüğü İlaç Komisyonu gibi bölümlerde görev aldım. Hastane 
Koruma Derneği üyeliği yaptım. Türkiye Kızılay Derneği üyesi olup, Kızılay Derneği Altındağ Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak sosyal faaliyetlerimi sürdürdüm. Şiir ve resim amatör uğraşlarımdandır. Onur duyarak yaptığım 
mesleğimizin; daha saygın, daha etkin ve mesleki sorunlarının çözümlenebildiği güzel günlerini görmek dileğimle.

10 Mart 1960 tarihinde Sivas, Divriği’nde doğdum. İlkokuldan beri Ankara’da yaşamaktayım. 
Ortaokulu Mimar Kemal Ortaokulu’nda, Liseyi ise Ankara Başkent Lisesi’nde okudum. Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Üniversiteyi okurken aynı zamanda da resmi bir kurumda 
çalışmaya başladım. Okulu bitirdikten bir yıl sonra Ankara Numune Hastanesi’nde işe başladım. O 
günden beri de Numune Hastanesi’nde çalışmaktayım. Doğayı, tiyatroyu ve sanatsal faaliyetleri çok 
seviyorum. Kışın ise kayak yapmak özel merakımdır. Türk Sanat Müziği Korosu’na devam etmekteyim. 

Ecz. Nigar POLAT

Ankara Eczacı Odası’nın Resmi Kurumlardaki Temsilcileri

Ecz. Ayşe KILIÇ

Ankara Eczacı Odası < DOZ >  35 



Bazen; rüzgarda bir  yaprağın hışırtısı, yağmur damlalarının kal-
dırıma düşerken çıkardığı ses, Tunalı Hilmi’nin köşesinde patlamış 
kestane satan işportacının tezgahından yayılan koku ya da  bir fincan 
kahvenin 40 yıl süren  hatırı, bizi anılara doğru sürükler.

Az önce geldim eve.

Geçen senenin aksine oldukça sert bir kış geçirmekteyiz. Sosyal 
sitelerde paylaşılan kardan adam fotoğrafları, karlı kış manzaraları ve 
fotoğraflardan yansıyan yanan şöminenin sıcaklığı. Evde haberleri iz-
liyorum; yolda mahsur kalan insanlarımız, kar topu oynayan çocuklar, 
öğrencilerle yapılan sokak röportajları. Ve tabi ki okullar kar tatilinde. 
Ahh dedim içimden ahh, şimdi öğrenci olmak vardı...

Birden siluetim  belirdi gözlerimin önünde, öğrenciliğim...

70’li yıllar...

İlkokul dörtteyim. Öğretmenimiz Atatürk haftasında bizlerden 
ödev olarak 10 Kasım için şiir ezberlememizi ve sınıfta okumamızı 
istedi, özellikle şiirlerin farklı olmasına özen göstermemizi, aynı şiirle-
ri okursak notumuzu kıracağını da sözlerine ekledi... Şairlerinin hayat 
hikayelerini de öğrenerek, sınıfta anlatacak ve bundan da  sözlü notu 
alacaktık. İlkokuldaki halinizi gözünüzün önünde canlandırabilir misi-
niz lütfen? Hepimizde siyah önlük, beyaz bembeyaz yakalar. Sorulara 
cevap vermek için parmağımız havalarda yarışırdık birbirimizle. Öğret-
menim, öğretmenim ben, öğretmenim ben de diye...

Ben yine aynı ben, saçlar uzun belimde. Yanlardan iki örgü ve 
kırmızı kurdelemle. Henüz 9 yaşındayım... O zamanlar tüm öğrencile-
rin ders kaynakları hemen hemen aynı ve ezberleyeceğimiz şiirler de 
hep o kitaplarda yer alan çocuk şiirleri; ‘’Uzun uzun kavaklar, dökülüyor 
yapraklar, ben Ata’ma doymadım, doysun kara topraklar.’’ diye başla-
yan, şiirler…

10 Kasım günü... Ben heyecanla kürsüye çıkarak selamımı ver-
dim ve başladım yüksek sesle şiirimi okumaya…
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Candan Cana  

Siir Gibidir Yasamak.... .



ATAM...

Atatürk öldü diyorlar...
Yaşamıyor, öldü diyorlar...
Ardında sayısız eserleri…
En büyük eseri; Cumhuriyeti...
Bırakarak göçtü diyorlar...
Haykırıyorum...
Yalan, yalan diye...
Atatürk ölmedi diyorum...
Yazdığımız yazıda...
Giydiğimiz giyside...
ATATÜRK yaşıyor...
Kalbimizde...

Şiirimi okudum. Öğretmenim çok beğendi. Afe-
rin Candan dedi ve ilave etti; Hadi bakalım şimdi de 
şairi tanıt bize.

Ben başladım anlatmaya; adım Candan Aydo-
ğan. Dün gece yazdım bu şiiri Atatürk için. 9 yaşında-
yım. Babam serbest meslek sahibi Cemal Aydoğan, 
annem ev hanımı Emine Aydoğan. Beş kardeşiz, kar-
deşlerin içinde en küçük benim. Kavaklıdere İlkoku-
lu’nda okuyorum, dördüncü sınıf ..... dememe kalma-
dan öğretmen sözümü kesti ve devamını dinlemedi 

bile. O küçücük aklımla ve şimdi ki büyük aklımla da 
anlayamadığım; “Ben size şiir yazın demedim, şiir 
ezberleyin dedim.” sözlerini işittiğimi hatırlıyorum. 
Ondan sonrası ise hayal meyal. Olayın sonrası nasıl 
gelişti belleğimde yok, sadece azıcık hüzün var içim-
de ve biraz hayal kırıklığı. Doğrusu neydi, böyle mi 
yaşanmalıydı yoksa farklı bir yaklaşımla şiir yazmaya 
daha da özendirilebilir miydim bilmiyorum ama bil-
diğim; ben o günden sonra da şiir yazmaya devam 
ettim. Devam ettim etmesine ama gizli gizli...

Şimdilerde ise 100 ü aşkın şiirim var, kitap olmak 
üzere sıranın kendilerine gelmesini beklemekteler...

İşte bu nedenledir eczaneme bir çocuk geldiğin-
de orayı burayı kurcalamaya kalksalar bile kızmam, 
kızamam ki, sadece konuşurum onlarla, sordukları 
her soruya tane tane cevap veririm, ebeveyni “Yara-
mazlık yaparsan iğne yapar eczacı abla sana, cızz, 
tüü, öö” dediğinde bile “Hayır” derim, “Lütfen çocuğu 
korkutmayın” ve çocuğa açıklamada bulunurum, tıpkı 
bir büyükle konuşurcasına, “Ben sana iğne yapmam 
çünkü ben iğne yapmayı bilmiyorum. Bilsem yine de 
yapmazdım çünkü benim görevim değil, ben seni se-
viyorum ve iyileşmeni istediğim için bu ilaçları veriyo-
rum. Bu ilaçları uslu uslu iç, iyileş, sonra gel oynayalım 

seninle. Birazdan  gelecek bir çocuğumuz ve  kardan 
adam yapacağız dışarıda.”

Bilmiyorum, şöyle denebilir mi: belki de  sizler-
den biraz daha fazla hüzünlenmemin nedeni bu 10 
Kasımlarda…

Kim bilir? Bir Sennur Sezer olamadım ama bu, 
şiirlerini sizlerle paylaşmam için engel olmaz değil 
mi?

BAŞKALARININ ESKİLERİNİ GİYENİN ŞARKISI

Satın alınmış düşleri, bıkıp fırlattığınızda
Ardınıza bakmayın
Oradayım.
Ay ışığında bir öpüşme düşü,
Eskitilmiş bir kadife bluz, sim işlemeli
Ve yenilenen balayı, dantel askılı
Yaramaz işime... ben üşüyorum.
Sıcacık bir şey gereken
Düşlerime.

Yarım bırakılmış çorba,
Geri çevrilmiş biftek ve “ihanet” yabancı bana
İnce topukları yaz takunyalarınızın.
Bana kalın, yıkanmayan dayanıklı
Akrabalar kadar tanıdık bir şey gerek
Rengi de, rengi de olmalı elbet
Yıpranmışlığımı örten.

Dokunduğumda çocukluğumu düşündüren
Gençliğim gibi sırrı açıklanmaz
Kumaşlar satılmaz çarşılarınızda.
Ağrılarıma göre tasarlanmadı giysilerinizin boyu.
Bir korkuyu tanırsınız yalnız.
yaşlanmak ve bırakılmak.
ben de çeşidi var,
Ama bitişmiyor sizinkilerle,
Sevgiden doğuyor çoğu.

Paramın yettiği bu tezgâhta
Satılan eksileriniz
Ellerim değdikçe soluk alıyor
Eskiyen siz misiniz?

Eskimeyen hayallerle, eskiyen nice nice yeni yıl-
lara sevgi ve saygı dolu bir beraberlikle.

2015, kutlu olsun hepimize...
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Sular Çekilirken...

Cem ÖZCİVANOĞLU
AEO Yönetim Kurulu Üyesi

İnsanlar ellerindekinin değerini yitirdiklerinde anlarlar. Değeri 
olan şeylerin muhafaza edilmesi için dikkat edilmesi, yitip 

gitmeye başladıklarında ise gecikmeden mücadele etmeleri 
gerektiğinin farkına geç varırlar. 

Nüans 



Sazlıklarda sular önce hafiften çekildiğinde, 
ağaçların kökleri görünür olmuştu. Sazlık ada ile 
kıyıdakilerin arasındaki su mesafesi azalmış, suyun 
altındaki nesneler gün ışığına çıkmıştı. Sazlıkta 
yaşayan ördekler ise her zamanki yerlerinde 
durmaya devam etmişlerdi. Etmişlerdi ama,  kıyı artık 
daha yakındı. İçlerinden bazıları bu duruma şaşırmış 
gibiydi. Bunu bakışlarından anlamak mümkündü.  
Sazlıktaki besinleri azalınca, ördekler gölün kıyısında 
yaşayanların verdikleriyle beslenmeye başlamışlar, 
kısa bir zaman sonra da insanların elinden beslenir 
olmuşlardı.

Çoğu zaman olayların öncesinde belirtileri 
vardır. Gölün suları da ilk belirtisini göstermiş, biraz 
çekilmiş ve olacakların haberini vermişti. Ama, gölün 
kıyısındakiler ilk zamanlarda işaretleri görmediler. 
Belki de iyimser davrandılar. Evet, sular biraz 
çekilmişti. Çekilmişti ama, manzara halen güzeldi. 
Kökleri açığa çıkan ağaçların sudaki yansıması. 
Morlu, pembeli kayık. Beyaz, yeşil, siyah, kahve 
renkli ördekler. Hepsi de halen fotoğraf karesine 
alınacak değerdeydi. Gölün kenarındakiler de 
fotoğraf çektiler. Sazlığa zarar vermeden ördekleri 
elleriyle beslediler. 

O sırada göle uzaktan bakan birileri de 
küresel ısınmaya yardım ediyorlar, gölün sularına 
ortak olmaya çalışıyorlardı. Gölden su çekmeye 
fabrikalarda kullanmaya başladılar. Yağmur yağarken 
dahi bahçeleri gölden çektikleri ile suladılar. 
Hiçbir şeyi umursamadan, sorumluluk duymadan 
göle gelen dereleri de kurutmayı ihmal etmediler. 
Kıyıdakilerden bazıları da onlar gibi sazlıklara zarar 
veriyorlardı.

Bir müddet sonra morlu pembeli kayık, kıyıya 
çekilmiş gibi karaya oturdu. Sazlığın etrafındaki diğer 
kayıklar yok oldu. Sazlık ada ile kıyının arasında su 
kalmayınca, ördekler göç etmeye başladı. Gölün 
kıyısındakiler daha önceki yaşamlarına hasret 
kalmış, hasret kaldıklarında da ellerindekinin 
değerini anlamaya başlamışlardı.

Çoğu zaman böyledir. İnsanlar ellerindekinin 
değerini yitirdiklerinde anlarlar. Değeri olan şeylerin 
muhafaza edilmesi için dikkat edilmesi, yitip gitmeye 
başladıklarında ise gecikmeden mücadele etmeleri 
gerektiğinin farkına geç varırlar. Ellerindekinin 
kolayca oluşmadığını, kendilerine miras kalanların 
kendilerinin de miraslarının olması gerektiğini de o 
zaman fark ederler. Mevcutlarının değerini arttırmak 
için daha önce gayret göstermediklerine hayıflanırlar.

Hayıflanmamak için, öncelikle değer bilmek, 
onu korumak ve kıymetini yitirmeden önce artırmaya 
gayret etmek gerekir. Bunu yaparken de bireysel 
girişimler kadar hep birlikte hareket etmek de gerekir. 

Uzun zamandır kendimize sıklıkla 
sorduğumuz,”eczacılık mesleğinin değerini 

artırmak için ne yapmalıyız?” sorusuna aradığımız 
cevap için fazla uzaklara gitmeye gerek yok. Sular 
çekilirken yaşananlardan   ders almamız yeterli. 
“Değerini bil, muhafaza et, kıymetini arttır ve zarar 
verme, dışarıdan gelebilecek zararlar ile hep birlikte 
mücadele et” Bunları yapabildiğimizde, kolunda altın 
bilezik tanımlamasına giren ve kadim mesleklerden 
birisi olan eczacılığın, “değerini artırmak için neler 
yapmalıyız?” sorusuna cevap aramak zorunda 
kalmayız…

Saygılarımla.
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Nüans 

Hayıflanmamak için, öncelikle değer bilmek, onu 
korumak ve kıymetini yitirmeden önce artırmaya gayret 

etmek gerekir. Bunu yaparken de bireysel girişimler 
kadar hep birlikte hareket etmek de gerekir. 



Söyleşi 
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Prof. Dr. Mehtap UYSAL
AEO TEB Büyük Kongre Delegesi

Eczacılık Mesleğimize yaptığı örnek hizmet, gösterdiği bağlılık ve yaptığı değerli kazanımlar nedeniyle 
örnek bir meslektaşımız, büyüğümüz Sayın Eczacı Ahmet Cemal TOPLU ile yakın tarihimize baktık ve 
özeleştiri de içeren tespitleri ile geleceğimiz adına neler yapabileceğimizi dinledik. Kendisine pozitif 

kişiliği, hayranlık uyandıran nezaketi ve içtenliği için şükranlarımı sunuyorum.

Mesleğimize değer katanlar; 
Ecz. Ahmet Cemal TOPLU

Ankara Üniveristesi Eczacılık Fakültesi Anfi / 1967
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Mehtap Uysal (M.U): Ahmet Cemal bey önce-
likle söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için çok te-
şekkür ederiz. Size hep sormak istediğim bir soru 
var ve ilk soru olarak da onu yöneltmek istiyorum. 
Nasıl olur da sizin gibi birisi, 50 yaşında serbest 
eczacılıktan emekli olur?  

Ahmet Cemal Toplu (A.C.T): Son 17 yıl içinde 
en çok muhatap olduğum soru. Kişi ve kişiler yaptık-
ları işleri mutlak surette severek ve isteyerek yapmalı-
dır. Aksine bir durumun, ne ekonomik kazanım, ne de 
topluma veya mesleğe hizmet anlamında başarı ve 
kazanım getirmeyeceği inancındayım…

M.U: Bütün bunlara rağmen Eczacılık Mesle-
ğine olan sevginizin ve bağlılığınızın devam ettiği-
ne inanıyorum.

A.C.T: Bağlılığım tabi ki devam ediyor. Onun 
için burada ve hep sizlerle beraberim. Ama mesleği-
me olan sevgim, üzülerek ifade etmek isterim ki, yine 
meslektaşlarımızdan kaynaklanan nedenlerle, aşama-
lı olarak azalmıştır. Zira aramızda az sayıda da olsa, 
bindiği dalı kestiğinin bilincinde olmayan meslektaş-
larımız, her dönemde hep olmuştur. Bu bilinçsizce 
davranış ve uygulamaların, ilerleyen zamanlarda mes-
leğimize önemli darbeler vurduğunu hiç birimiz inkar 
edemeyiz.

M.U: Oysa çalışmayı ve üretmeyi çok sevdiği-
nizi biliyoruz. Buna rağmen aktif iş hayatınıza son 
vermenizin, mesleğimiz adına bir kayıp olduğunu 
düşünüyorum.

A.C.T: Evet çalışmayı çok seven bir karaktere 
sahibim. Hatta çalışma hayatıma 10 yaşında ilkokul 3. 
Sınıfta başlamıştım. Dile kolay, kendi özgür irademle 
eczanemi kapattığım tarih itibari ile tam 40 yıl geride 
kalmıştı. Sizce emeklilik hakkedilmiş sayılmaz mı?  
Eğitim ve çalışma hayatım, serbest eczacılık mesleği-
ne başladığım 14 Temmuz 1969 tarihine kadar birlikte 
yürümüştü. 30 Temmuz 1997 tarihine kadar da tam 28 
yıl,  mesleğimi kesintisiz olarak severek, isteyerek yap-
mıştım! Mesleğimi devam ettirme şansım kalmamıştı. 
Zira; ya ilkelerimden taviz verecektim, ya da yok olup 
(!) gidecektim.

M.U: Bize biraz doğduğunuz yerden ve aile-
nizden bahseder misiniz?

A.C.T: 4 Kasım 1947’ de Besni/Adıyaman’da 
sabır küpü ve iyilik meleği bir anne ile aşırı disiplinli 

ve her şeyin anında yapılmasını isteyen bir babanın 
oğlu olarak dünyaya geldim. Hayatımın her anında 
rahmetle ve minnetle andığım Annem Zeynep ve Ba-
bam Hacı Ömer Toplu’yu bu vesilesi ile bir kez daha 
rahmetle anıyorum. 

Varlıklı bir aile yapımız olmasına rağmen, bizleri 
her koşula uygun yetiştirme gayreti içinde olmuşlardır! 
Bunu da başardıklarına inanıyorum.

M.U: Eğitiminize nerede başladınız?

A.C.T: Besni Dumlupınar İlkokulu’nu (1959), Bes-
ni Ortaokulu’nu (1962), bir yılı Gaziantep Lisesi’nde 
olmak üzere Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi’ni 1965 yı-
lında bitirdim. Üniversite hayatım, 1965 eğitim/öğretim 
yılında kısa süreleri ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi olmak üzere  Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde başladı, 1969 haziran döneminde Anka-
ra Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde noktalandı.

M.U: Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?

A.C.T: İlçemiz Besni’de Eczacı Kemal Başa-
ran’ın, mesleki başarısı yanında, sosyal yapısı ve orta-
okuldaki başarılı kimya hocalığı beni etkilemişti. Sport-
men ve ilçe halkının her sorunu ile yakından ilgili bir 
kişilikti. Eğitimimin sonraki yıllarında müspet bilimlere 
hep yakın olmamda, Eczacı Kemal Başaran ve mate-
matik hocam  Yusuf Kayaalp’in önemli etkileri olmuş-
tur. Merhum Eczacı Kemal Başaran’a Tanrıdan rahmet 
dilerken, saygıdeğer hocam Yusuf Kayaalp’e (Şimdi 
Ankara’da Avukat) şükranlarımı sunuyorum. Bütün 
bunlara ek olarak, hemşerim ve ağabeyim diyebilece-
ğim Dr. Kemal Tabak’ın (O tarihte Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde 5.sınıf öğrencisiydi) teşviki ile kaydı-

mı tıp fakültesinden alıp, Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ne gittim.

M.U: Eczacılık öğreniminde stajın önemi ne-
dir? Nasıl en yararlı hale getirilebilir?

A.C.T: Pek çok meslekte olduğu gibi mesle-
ğimizde de, stajlar gerektiği gibi yapılmamaktadır. 
Mesleğimizin her alanında olduğu gibi, eczane ec-
zacılığında da çok yönlü başarının önemli unsurları 
arasında, verimli bir staj uygulamasının olduğu inan-
cındayım. Hıfzıssıhha Enstitüsü’nden merhum Eczacı 
Mithat Kiper’in tavassutu ile stajlarımı, çok yoğun iş 
temposu olan bir eczanede yapmıştım. Yazlarımı ec-
zanenin açılış ve kapanış saatleri içinde, tam mesai ile 
eczanede geçirmiştim. Bu özverinin karşılığını, mes-
leğimin daha ilk yılında fazlasıyla almıştım. Zira hiçbir 
çalışanımın yanlış uygulama ve yönlendirmesine izin 
vermeyecek kadar işimin sahibiydim. 

Meslektaşlarımız genelde, stajlarını kağıt üzerin-
de yapmaktadır. Eczane sahip ve sorumlusu da, staj 
yönetmeliğini uygulamak yerine, staj belgesini imza-
lamakla yetiniyor. Bu da ileriki yıllarda pek çok olum-
suzluğu beraberinde getirmektedir. Özellikle eczane 
eczacısı meslektaşlarımız, eczane çalışanlarının etkisi 
ve yönlendirmesi ile hizmet (!) vermektedir. Buna bir 
de ticari bilgi eksikliği eklenmişse, sonuç daha vahim 
olmaktadır. Sanayide gerektiği gibi disiplinli staj yapan 
meslektaşlarımız arasında çok başarılı meslektaşla-
rımız olduğunu hatırlarsak, stajın önemi bir kat daha 
anlaşılır. Serbest eczanelerin, temelde “Sağlık Hizmet 
Sunucusu” olarak tanımlanmasına rağmen, yıllarca 
bir kısım meslektaşımızın etik olmayan uygulamalar 
ile haksız rekabet yapmaları, mesleğimizin bugün ar-
zulanan noktada olmamasının en önemli etkenlerden 

Ankara Üniveristesi Eczacılık Fakültesi Anfi / 1967



42  < DOZ > Sayı 9 / 2015 

Söyleşi 

biri olmuştur. Dileğim o ki, 6308 sayılı yasa ve yeni-
den hazırlanmasını umut ettiğim yönetmeliğin (zira 
ilgili yönetmeliğin mevcut hali ile yoruma açık olduğu 
kanaatindeyim) uygulanması, fakültelerimizde eğitim 
müfredatının günümüz koşullarına uygun hale geti-
rilmesi, fakülteler arası öğretim üyesi dağılımındaki 
dengesizliğin giderilmesi ve hepsinden önemlisi genç 
meslektaşlarımızın günümüz gerçeklerini göz ardı et-
meden etik sınırlar içinde kalmaları mesleğimizi tekrar 
hak ettiği yere getirecektir.

Eczacılık eğitiminde yıllar içinde önemli değişik-
ler olmasına ve gelişen iletişim koşullarına rağmen, 
meslektaşlarımızın kendilerini doğrudan ilgilendiren 
kanun ve yönetmelikleri bile gerektiği gibi takip etme-
diklerini de, bu vesile ile vurgulamak isterim.

M.U: Sayıları giderek artan ve yeni açılan Ec-
zacılık Fakülteleri hakkında düşünceleriniz neler-
dir? 

A.C.T: Bu fakültelerimizde eczacılık mesleği 
adına olması gerektiği gibi bir eğitim verildiğini ifade 
etmek mümkün mü? Maalesef dün olduğu gibi bu-
gün de eğitimin yetersizliği artarak devam etmektedir.  
Bunu, sadece artan sayıları ile yeni açılmış fakülteler 
için söylemiyorum. Üzülerek ifade etmek gerekirse 
mevcut köklü fakültelerimizde de, günümüz gerçekle-
rine uygun müfredat ile eğitim verildiğini söylemek ol-
dukça zor. Yeterli sayıda öğretim üyesi olmadan açılan 
ve de planlama yapılmadan açılmaya devam eden 

eczacılık fakültelerinin tartışıldığı platformda; meslekte 
önemli görevler almış bir sayın meslektaşımızın  “40-
45 yıl evvel açılan eczacılık yüksekokullarının nasıl 
açıldığını bilenleriniz var mı?” şeklindeki savunması, 
eczacılık mesleğinin geleceği adına bende büyük ha-
yal kırıklığı yaratmıştır! … 

M.U: Eczane eczacılığınız sırasında en çok 
hassasiyet gösterdiğiniz konulardan örnekler ve-
rebilir misiniz? 

A.C.T: Askerliğimin Kıbrıs çıkarmasına rastlayan 
9 aylık dönemi hariç, eczane nöbetlerimi bizzat ken-
dim tutmaya azami gayret gösterdim. Zira koşulların 
elverdiği oranda eczanelerimizin başında bulunmak, 
bizim asli görevlerimiz arasındadır. Bu, hizmette ve-
rimliliği artırmanın yanında, toplumda güvenirliliğin 
sağlanmasının da önemli unsurlarındandır.

Sevgili meslektaşlarıma, “Her külfetin, bir nimeti 
vardır.” Sözünü bu vesile ile hatırlatmak isterim. 

M.U: Meslek odalarımız ve ecza kooperatifleri 
ile benzeri kuruluşlarda denetleme konusunda ne-
ler düşünüyorsunuz? 

A.C.T: Denetimsiz yönetimlerin, başarılı olama-
yacağına inananlardanım. Değişik kurumlarda yaptı-
ğım denetim görevlerimde; tüm evrakları görüp değer-
lendirmeden, rapor yazdığım vaki değildir. Diğer bir 
ifade ile seçilmiş deneticiler, yönetimlerin eksik, yanlış 

veya iyi niyet dışı uygulamalarını temsil ettikleri üyeler 
veya ortaklar ile paylaşmalıdır. Bunun içindir ki, benim 
denetim anlayışım, bir kesim tarafından maalesef hep 
yadırganmıştır. Zira, genelde adet yerini bulsun kabi-
linden denetim raporları tanzim edilir. Takdir edersiniz 
ki, bu uygulama profesyonel denetim kurumları için 
geçerli değildir. Aslında bu anlayış; hukuken de, ahla-
ken de kabul edilir bir tarz değildir. Denetim kurulları, 
üyeler veya ortaklar tarafından görevlendirilmiş, onlar 
adına ayrıntılı ve de gerçekçi denetim hizmeti vermek-
le yükümlüdürler. 

Denetimler, yönetimlerin uygulamalarının yasa ve 
yönetmeliklere uygunluğunu saptamak yanında, eşit-
lik ilkesinden ve adaletli uygulamalardaki sapmaları 
ortaya koymak, verimliliği artırmak adına varsa öne-
rilerini yönetimlerle paylaşmak zorundadırlar. Yöne-
timlerin iyi niyet dışı uygulamalarının sabit görülmesi 
halinde bunun, üyelerle veya ortaklarla paylaşılması, 
kurumları başarıya taşır. Aksine bir uygulama ise, tak-
dir edersiniz ki, kurumları hizmetten uzaklaştırdığı gibi, 
çıkar gruplarının giderek artmasına zemin hazırlar. 

M.U: Denetimlerin kazanımlarından örnekler 
verebilir misiniz? 

A.C.T: Vurgulamaya çalıştığım olması gerektiği 
gibi denetim anlayışını Ankara Ecza Koop’ta uygula-
mıştık. Ankara Ecza Koop’ta; yadırgamak bir yana ak-
sine önemseyen sevgili dostum Hilmi Şener’in de ara-
larında bulunduğu Ankara Ecza Kooperatifi Yönetimi 
ile karşılıklı  güvene dayalı çalışma ortamı yaratılmıştı. 
Zaman zaman görüş ayrılıkları hatta sert çatışmalar 
olsa da, Ankara Ecza Koop yönetiminin bu denetim 
anlayışıyla çalışmakta ısrarlı ve kararlı olması, Koop’in 
pazarda ön sıralarda yer almasının önemli nedenlerin-
den birisi olduğu, yakın çevrem tarafından sıkça ifade 
edilmiştir. Bu dönemde işletmenin taraflı hiçbir uygula-
masına izin verilmemiştir. (!) İşletmelerde, bu bizdendir 
gibi bir anlayış hakim kılınırsa, kurumsal yıkım (İflas) 
kaçınılmaz olur. Ankara Ecza Kooperatifi, bunun açık 
bir örneğidir. Bilindiği gibi, işletmeden kasıt, yönetim-
lerin görevlendirdiği profesyonellerdir. İleriki tarihlerde, 
gerektiği gibi denetlenmeyen veya Ank. Ecza Koop’un 
gerçek tablosunu yansıtmayan denetleme kurulu ra-
porları,  Ankara Ecza Koop’un çöküşünde en önemli 
unsurlar arasında yer almıştır. Zira, ortaklar (/üyeler ) 
kürsülerden söylenen süslü laflara itibar etmişlerdir. 
Oysa kurumların yönetim anlayışı; söylemleri ile değil, 
eylemleri ile değerlendirilmelidir. Bu tablonun oluşma-
sında, ortakların veya üyelerin payı yok mu? Elbette 



var. Hatta en büyük pay sahibi ortaklar veya üyelerdir. 
Yönetimlerin oluşumunda gerekli titizliğin gösterilme-
mesi yanında, yönetimlerin uygulamalarının yeteri ka-
dar sorgulanmamasını çok önemsiyorum. Bu konuyu, 
özellikle meslektaşlarımın dikkatine sunmak istiyorum.

M.U: Meslek hayatınıza baktığımızda ecza 
kooperatiflerinin önemli bir yer tuttuğunu görüyo-
ruz. Neden Ecza Kooperatifleri? 

A.C.T: Ecza Kooperatifleri, eczacının vazge-
çilmezi olmalıdır. Zira ecza kooperatifleri, eczacının 
emniyet supabıdır. Eczacının, kısa vadede küçük ka-
zanımlar karşısında, ortağı olduğu kooperatifi, ikinci 
plana atmasını anlamakta hep zorlanmışımdır. Maa-
lesef geçmiş yıllarda kooperatif ortaklarının ekseriyeti, 
kooperatiflerle uzun vadedeki kazanımlar yerine, kısa 
vadedeki kazanımları dikkate almışlardır. Tabii bunda,  
iyi niyetli veya yeterli donanımda olmayan Koop yöne-
tim ve denetimlerinin de, önemli etkileri olmuştur. Gü-
nümüzde de, çok farklı olduğu kanaatinde değilim! 

Ecza Kooperatifleri, neden pazar payında üst sı-
ralarda yer almazlar? Kooperatifler potansiyel müşteri 
portföyüne (Ortaklar) ve kanunla verilmiş (vergi mua-
fiyeti v.b.) çok önemli kazanımları olmasına rağmen, 
ortakları tarafından sorgulanmamaktadır. Elbette, Ül-
kemizde EDAK, Bursa Ecza Koop ve benzeri başarılı 
hizmet veren ecza kooperatiflerini göz ardı edemeyiz. 

M.U: Meslek odalarımız ve meslek örgütü-
müz hakkında durum değerlendirmesi yapar mısı-
nız? Öz eleştiriye var mısınız?

A.C.T: Elbette. Hepimiz zaman zaman özeleştiri 
yapmalıyız. TEB’nin kaynaklarının kullanıldığı Nova-
genix, Egaş ve benzeri yatırımların /gayrimenkullerin,  
hangi tabloda olduğunu bilen veya sorgulayan kaç 
meslektaşımız var dersiniz? Bu kuruluşlar, sadece 
oda yöneticilerinin talepleri doğrultusunda görev-
lendirilen kişilerin görev aldığı yerler(!) olmaktan ileri 
gidememişlerdir. Peki bu ve benzeri kuruluşlardaki 
kaynakların asli sahibi tüm eczacılar, neden sessiz ve 
duyarsız kalırlar? Bu duyarsızlık sonucudur ki, hatırı 
sayılır bu kaynakları hoyratça yok edenlerin yaptıkla-
rı, yanlarına kar kalmaktadır! Ne yazık ki, bu olumsuz 
tablonun, temeldeki sorumluları biz üyeleriz.

Nasıl mı? Örneğin; yaklaşık 3000 üyesi olan bir 
odanın yılda bir defa yapılan genel kuruluna 150 üye 

katılır, diğer 2850 üye neme lazım anlayışı içinde olur! 
Genel kurullara katılanlar da, yönetimlerin/denetim-
lerin uygulamalarını sorgulamak yerine, genelde ta-
rafların (iktidar/muhalefet) birbirlerinin sataşmalarının 
tarafı olmaktan öteye gidemezler! Genel kurullar dı-
şında ise, eleştiri boyutunu aşan görüşler ortaya atılır! 
Bunları söylemekteki tek amacım,  genç meslektaşla-
rıma ışık tutmaktır. Meslektaşlarımca bu gerçeğin ve 
sonuçlarının görülmesi, çok önemli başarılı sonuçlar 
(2.emeklilik v.b.) doğuracağı inancındayım. Zira genç, 
dinamik ve mesleğini benimseyen meslektaşlarımda, 
bu çarpıklığı giderecek yetiyi görmek istiyorum.

M.U: Başarılı çalışmalarınızı duyduğumuz 
TEB İthal İlaç Birimi hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?

A.C.T: TEB İthal İlaç Birimi olarak tanımlanan 
TEB İktisadi İşletmesi’nin, Aralık 2007’ye kadar eko-
nomik tablosu nasıldı? Ülkemiz genelinde çok önemli 
hastalıklarına şifa bekleyen hastalar, gerektiği gibi 
hizmet alabiliyorlar mıydı? Aralık 2009 yılında han-
gi noktaya geldi? SGK (Kamu kaynakları), Türk Ec-
zacıları Vakfı, TEB Yardımlaşma Sandığı Afet Fonu 
ve TEB İktisadi İşletmesi ile şifa bekleyen hastaların 
kazanımları neler oldu? Hangi oda yöneticisi meslek-
taşımız gerekli sorgulamayı yaptı? Oysa sıraladığım 
kurumların kısa süre içindeki kazanımları, çok büyük 
boyutlarda idi. Bu olumlu tabloya rağmen, kazanımla-
rın tamamının ilgili kurumlara mal edilmesinden mutlu 
olmayan meslektaşlarımızın olduğunu görmüş, tanık 
olmuştum.  Temsil ettiği camiaya hizmetten başka he-
defi olmayan kişiler için, teşekkürün tek ve en değerli 
itici güç olduğu bilincinden 
uzak yöneticiler tanıdım! 
Zira onların hedefi ve bek-
lentileri faklıydı! Dahası bu 
kazanımların sunumu, tüm 
oda yöneticilerinin huzu-
runda eleştiri konusu oldu-
ğunda bile, duyarlı tek ses 
yoktu!   Bu konuda TEB’de 
birlikte görev yaptığım Hilmi 
Şener ve Özgür Özel’i ayrı 
tutmak isterim. Bu vesile ile 
onları sevgiyle saygıyla anı-
yorum. 

TEB’de seçilmiş de-
netleme kurulu üyesi olma-

nın yanında, TEB İktisadi İşletmesi’nin 2,5 yıl süre ile 
Koordinatörü, Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu 
üyeliği, Novagenix Denetleme Kurulu üyeliği, Ankara 
Kent Konseyi TEB temsilciliği, Türk Patent Enstitüsü 
Danışma Kurulu üyeliği, zaman zaman bölge eczacı 
odalarına yapılacak ekonomik katkı komisyon üyeliği 
gibi pek çok konuda Merkez Heyeti tarafından görev-
lendirildim. Hiçbirini diğerinden ayırt  etmeden büyük 
bir heyecanla ve de ilkelerimden sapmadan yerine 
getirmek için azami gayret içinde oldum. Bu anlayış 
içinde, her konuyu eğrisiyle doğrusuyla, Merkez He-
yeti’ne( veya görev aldığım kurum başkanına) evraka 
kayıtlı raporlarla sunmaktan kaçınmadım. Sonuç mu? 
Genelin nezdinde yadırgandım!

M.U: Son olarak genç meslektaşlarımıza 
öğütlerinizi sormak istiyorum.

A.C.T: İyi niyetinden hiç şüphe etmediğim genç 
meslektaşlarıma, yaşanmışlıklarımdan kısa pasajlar 
sunma imkanı verdiniz. Meslektaşlarım, umarım bu 
kısa pasajlardan olumlu sonuçlar çıkarırlar. Bu vesile 
ile size ve AEO Yönetimine gönülden teşekkürlerimi 
sunuyor, meslektaşlarımı sevgiyle kucaklıyorum.
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Anlamıyorum;

Gerçekten anlamıyorum,

Türkiye’nin en organize, en derli toplu, birbirine 
bağlı sivil toplum örgütü olan eczacılar birçok sıkıntıya 
karşı birleşmesi, tek vücut olarak dik durması gerekir-
ken helva gibi dağılmış görünüyoruz. Bu güne kadar 
olmamış, görülmemiş şeyler yaşıyor ve görüyoruz.

Çok garip,

Küslük modası,

Bakıyoruz, omuz omuza verip birlikte dik durma-
mız gerektiği yerde,  birbirimize küsüyoruz, yan yana 
bile gelemiyoruz, sorularımızı tartışmak yerine kendi 
kendimizi yıpratarak eleştiriyoruz, ne çatı örgütünü 
tanıyoruz ne tabandaki ekonomik sıkıntı içinde debe-
lenen eczacıyı,  herkes birbirini suçluyor.

Biz birbirimizle uğraşırken mesleğimiz üzerinde 
hesap yapanlar emellerine ulaşmak adına hızla yol 
almaktalar. Gerek sanayi, gerek bürokrasi, gerekse 
zincir eczane hayalperestleri her şeyi mubah sayıp 
çalışmaktalar.  

Eczacılık mesleğinde birinci öncelik, mesleği-
mizin çıkarları olması gerekirken kendi çıkarlarımız ön 
plana çıkmakta, meslek elden giderken biz sadece 
bakmaktayız. Daha da önemlisi paramparça olmak-
tayız. Buda bizi yeterince zayıflatmakta hiçbir tepki 
veremez hale getirmektedir. Meslek örgütlerimize 
siyaset bulaşmış, siyasette olan tüm olumsuzluklar 
örgütün içine sinmiş bizleri de olumsuz etkilemekte-
dir. Siyasete giden yol adeta buralardan geçmektedir. 
Meslek çıkarlarının yerini siyasi çıkarlar almıştır. Ayrıca 
siyasete giden yolun bir basamağı gibi görülmüş, tüm 
eleştiriler ve öneriler siyaseten yapılmaya başlamıştır. 

Anlamıyorum...
Kutay S.
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Gelelim yukarıda bahsettiğim küslük modasına, 
bugüne kadar örgüt içinde çok rastlamadığımız ba-
zen küçük çaplı benzerlerini yaşasak bile bu kadar 
olumsuz olmayan küslük modası, mesleğimiz içinde 
asla olmaması gerekirken hızla yayılan olumsuz bir 
moda...

Biz hep demokratik bir topluluğuz diye övünür-
ken, bir kısım eczacı odaları örgütün temel toplantıla-
rına katılmama,  konuşmama gibi garip küslükler içe-
risine girmiş, kendi kendine küsme kararı almış,  bu 
ne demektir ki anlamıyorum. Siz çıkarsınız fikirlerinizi 
çatır çatır söylersiniz, insanlara sizi daha iyi tanıma 
fırsatı verirsiniz fikir sahibi olurlar. Size katılırlar ya da 
katılmazlar. Bu örgüt küslük gibi olumsuz bir davranışı 
kaldırmaz, böyle aydın bir toplum içerisinde asla ba-
rındırmaz.

 Bu mesleğin tepesinde üst örgüt vardır. Beğe-
nirsiniz beğenmezsiniz, çıkar çatır çatır eleştirirsiniz, 
yanlış yapıyorlarsa siz doğruyu söylersiniz, kendi fikir-
lerinizi söylersiniz insanlar sizi değerlendirir, icraatları-
nı beğenmiyorsanız seçimli genel kurula gelir alaşağı 
eder, yerine iş yapan yeni yönetimi getirirsiniz, kural 
olarak yapılan, tüm eczacı odalarının katıldığı bölge-
ler arası toplantılara, tüm oda başkanlarının katıldığı 
başkanlar danışma toplantılarına katılmamak ya da 
katılmama kararı almak ne kadar doğrudur. Eleştiri-
lerin asıl buralarda yapılması gerekirken dışarılarda 
yapılması o toplantılara katılan oda başkanlarına, oda 
yöneticilerine, delegelere, kooperatif yöneticilerine, bu 
toplantıları takip eden eczacılara saygısızlık olarak 
görmekteyim. Elbette eleştiriler her yerde yapılabilir 
ama öncelikle düşünce,  önerileriler ve eleştirilerin bu 
toplantılarda yapılması daha önemlidir.

Ülkemizde önümüzdeki günlerde yapılacak olan 
genel seçimlerde elbette bir çok meslektaşımız çeşitli 
siyasi partilerden aday olacaklardır hepsine başarılar 
diyorum. Seçildikleri taktirde meslek sorunlarımızın 
bilincinde olarak eczacılık mesleği adına iyi şeyler 
yapmalarını temenni ediyorum.

Mesleki sorunların çözümünde başkalarının 
destek vermesi yanında kendimizin de çözüm bulma-
sı çok daha önemlidir. Bunun için parlamentoda ne 
kadar çok sayıda olursak, mesleki sorunlarımıza o ka-
dar sahip oluruz. Ümit ediyorum ki meslektaşlarımız 
parlamentoda çok sayıda olurlar ve mesleki sorunları-
mıza çözüm bulurlar.

Ayrıca bu dönemde parlamentoya girecek mes-
lektaşlarımızın savunacağı en önemli konunun ecza-
cı meslek hakkı olmasını önemsiyorum. Eczacıların 
sorunlarını sadece serbest eczacıların sorunları gibi 
değil,  kamuda çalışan eczacılar, üniversitedeki aka-
demisyen eczacılar, sektördeki eczacıların sorunları 
olarak ayırmadan çözmeleri gerektiğine inanıyorum.

Biz eczacılar bu güne kadar ekonomik olarak 
parasal iyileştirilmeyi hiçbir zaman öne çıkarmadık 
ama bugün gelinen noktada eczacıların yaşam ko-
şulları günün yaşam koşullarının çok altında kalmıştır. 
Öncelikle çok acil iyileştirilmesi gerekmektedir. Yeni 
kurulacak parlamentoya seçilecek meslektaşlarımızın 
bu konuda da çok çaba sarf etmeleri gerekmektedir.

Birlik ve beraberlik umuduyla daha iyi günler di-
leklerimle

 

Sayının kıssası;

Lokman efendisinin yanındayken diğer köleler 
tarafından oldukça kıskanılıyordu.

Bir gün efendisi kölelerini bağa meyve toplayıp 
getirmeleri için gönderdi. Köleler topladıkları meyve-
leri yolda gelirken yiyip bitirdiler ve gelip efendilerine:

- “Bütün meyveleri Lokman yedi.” dediler.

Efendisi Lokman’a kızdı. Lokman efendisinin kız-
gınlığının sebebini araştırıp anlayınca:

- “Efendim, dedi. Hepimize sıcak su içir ovaya 
inelim sen atlı olarak biz de yaya olarak koşalım. O 
zaman gerçek ortaya çıkacak.” dedi.

Efendisi Lokman’ın dediğini yaptı. Büyük sahra-
da koşup yorulan köleler yediklerini kusmaya başladı-
lar. Böylece kimin yalancı olduğu ortaya çıktı.

Mesleki sorunların çözümünde başkalarının destek 
vermesi yanında kendimizin de çözüm bulması çok daha 
önemlidir. Bunun için parlamentoda ne kadar çok sayıda 

olursak, mesleki sorunlarımıza o kadar sahip oluruz.

Ecz. Necdet ŞENBABA / AEO Yönetim Kurulu Üyesi
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Ecz.Cem ÖZCİVANOĞLU
AEO Yönetim Kurulu Üyesi

31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun bazı maddele-

rinde değişiklik yapan 6308 sayılı kanunla, eczanelerin açılması, kapatılması, nakil ve devir edilmesi işlemlerinde yeni bir dönem 

başlamış oldu.

Yeni uygulama ile öncelikle ilçelerdeki eczane sayılarına üç bin beş yüz kişi için bir eczane olacak şekilde kısıtlama getirildi. 

Kanunun yayımlandığı  tarih olan 31 Mayıs 2012 
tarihinden itibarıyla ;

Eczanesi olan eczacılara; 

•	 	İki	yıl	süreyle	eczanelerini	geçici	olarak	ka-
patma,

•	 	Aynı	 ilçe	 içerisinde	eczanelerini	 istedikleri	
kadar nakil etme,

•	 	Bir	kez,	eczanelerini	devretme,
•	 	Bir	kez,		resmen	devir	yapılmamış	veya	ka-

patılmamış eczanelerini başka ilçeye nakil etme , 
•	 Resmen	devir	yapmadan	başka	ilçeye	nakil	

ettikleri eczaneyi aynı ilçe içerisinde istedikleri kadar 
nakil etme,

•	 	Resmen	devir	yapmadan	başka	ilçeye	nakil	
ettikleri eczaneyi de bir kez resmen devir etme, hakkı 
verildi.

Eczacılık fakültesi öğrencisi olanlar ile ecza-
nesi olmayan eczacılara; 

Bir kez nüfusa tabi olmadan istedikleri yerde 
eczane  açma hakkı verilmiş olup bu eczacıların  aç-
tıkları yeni eczane ile ilgili yürütebilecekleri işlemler 
yukarıda sunulan “eczanesi olan eczacılara” başlıklı 
bölüm altında açıklananlarla aynıdır.

2013 yılı ve daha sonraki yıllarda eczacılık 
fakültelerine kayıt olan öğrenciler mezun oldukla-
rında ;

•	 Bir	yıl	süreyle	yardımcı	eczacılık	yapma	zo-
runluluğuna,

•	 Nüfusa	 göre	 eczane	 açılması	 kriterlerine	
tabi oldu.

     2013 yılında eczacılık fakültelerinde okumaya 

hak kazanan öğrencilerin 2018 yılında mezun olacak-
ları ve bir yıl süreyle de yardımcı eczacılık yapmak zo-
runda oldukları göz önüne alınır ise, 2019 yılına kadar 
nüfusa göre eczane açılması kriterlerinin hali hazırda-
ki gündemi meşgul etmeyeceği söylenebilir.

Ancak, maalesef gerçek hiç de öyle değil!

6308 sayılı kanunun yayımlandığı tarih olan 31 
Mayıs 2012 ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmeliğin yayımlandığı tarih olan 12 Nisan 2014 
tarihleri arasında eczacılar, eczanelerini istedikleri şe-
kilde ve sayıda nakil ve devir ettikleri gibi ,istedikleri 
şekilde ve sayıda eczane açıp kapatabildiler.

Ancak, 31 Mayıs 2012 ila 12 Nisan 2014 tarihle-
ri arasında içerisinde eczaneleri ile ilgili bir kez veya 
defalarca kez işlem yapan eczacılar, 12 Nisan 2014 
tarihinden itibaren ;

Eczanelerin nakil, devir ve kapatılması ile  açılış işlemlerinde ki püf noktaları
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31 Mayıs 2012 ila 12 Nisan 2014 tarihleri arasında eczaneleri ile ilgili işlem yapan eczacıların, 12 Nisan 2014 tarihinden sonra yapabilecekleri işlemler bir 
tablo ile özetlenecek olur ise ;

Tablonun alt kısmındaki açıklamalar geçerli 
olmak üzere, + / - işaretlerini  kelimelere dökecek 
olur isek,

- Eczanesini aynı ilçe içerisinde nakil eden 
eczacıların; 6308 sayılı kanun ile kendilerine tanınan 
eczanelerini bir kereye mahsus devir veya başka bir 

ilçeye nakletme, naklettikleri bu eczaneyi de devir 
etme hakları devam etmektedir. Aynı ilçe içerisinde is-
tedikleri kadar nakil yapabilirler. Mevcut eczanelerini 
geçici olarak veya tamamen kapatabilirler. Devir veya 
tamamen kapatma işleminden sonra yeniden eczane 
açmak isterlerse, nüfusa göre eczane açma kriterle-
rine tabi olurlar. 

- Eczanesini başka bir ilçeye nakil eden ecza-
cılar; Eczanelerini aynı ilçe içerisinde istedikleri kadar 
nakil edebilir veya eczanelerini devir edebilirler. Ecza-
nelerini tekrar başka bir ilçeye nakil etmek isterlerse 
nüfusa göre eczane açma kriterlerine tabi olurlar ve 
S.B tarafından yılda iki kez ilan edilen eczane açıla-
bilecek yerlere müracaat edebilirler. Mevcut eczane-

•	 Eczanelerini	başka	ilçeye	nakil	etmiş	iseler,	
bir kereye mahsus olan nakil haklarını kullanmış,

•	 Eczanelerini	 devir	 etmiş	 iseler,	 bir	 kereye	
mahsus olan devir etme haklarını kullanmış,

•	 Yeni	bir	eczane	açmış	iseler,	bir	kereye	mah-
sus olan eczane açma haklarını kullanmış sayıldılar.

•	 Eczanelerini	kapatan	veya	resmi	olarak	dev-

reden eczacılar ise tekrar eczane açmak isterlerse, 
nüfusa göre eczane açma kriterlerine  tabi tutuldular 
ve Sağlık Bakanlığı tarafından yılda iki kez yayımlanan 
eczane açılabilecek yerlere müracaat edebildiler. Ec-
zanesini devreden eczacıların puanları ise yarı oranda 
düşürüldü. Eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde 
nüfusa göre eczane kriterlerine tabi olmaksızın yeni 

bir eczane açılabildi. Ancak, bu eczanede nakil edil-
mek istenildiği taktirde, nüfusa göre eczane açma 
kriterleri uygulandı. Eczanesini aynı ilçe sınırları içeri-
sindeki eczane olmayan yerleşim birimine nakil etmiş 
eczacılar da eczanelerini  tekrar başka bir yere nakil 
etmek isterlerse nüfusa göre eczane açma kriterlerine 
tabi tutuldu.
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lerini geçici olarak veya tamamen kapatabilirler. Devir 
veya tamamen kapatma işleminden sonra yeniden 
eczane açmak isterlerse, nüfusa göre eczane açma 
kriterlerine tabi olurlar.  

-  Eczanesini kapatan veya devreden ecza-
cılar; yeniden eczane açmak isterlerse nüfusa göre 
eczane açma kriterlerine tabi olurlar ve S.B tarafından 
yılda iki kez ilan edilen eczane açılabilecek yerlere 
müracaat edebilirler.Eczanelerini devir etmiş iseler, 
hesaplamada puanları yarı oranda düşürülür. Eczane 
olmayan yerleşim birimlerinde eczane açılması için 
müracaat ederlerse, nüfusa göre eczane açma kriteri 
uygulanmaz. Ancak bu eczane nakil edilmek istenirse 
nüfus kriteri uygulanır

- Yeni eczane açan eczacılar; Nüfusa göre 
eczane açma kriterlerine dahil olmadan bir kereye 
mahsus eczane açma haklarını kullanmış olan bu 
eczacıların, aynı ilçe içerisinde kısıtlama olmaksızın 
eczanelerini nakil etme hakları ile bu eczaneleri bir 
kereye mahsus olmak üzere devir hakları veya ecza-
nelerini başka ilçeye nakil etme ve nakil ettikleri ec-
zanelerini devir hakları devam etmektedir. Mevcut ec-
zanelerini geçici olarak veya tamamen kapatabilirler. 

Tablonun üst kısmında yer alan işlemlerde 
dikkat edilecek hususları irdeleyecek olur isek,

- Eczanelerin resmi  devirleri ;

Devir işlemlerinin, İl sağlık Müdürlükleri ile ec-
zacı odaları temsilcileri nezdinde resmi bir tutanak ile  
yapılması gerekmektedir. Aynı adresteki eczanenin 
kapatıldıktan sonra başka bir eczacı tarafından aynı 
yerde tekrar eczane açılması yasada bahsedilen devir 
işlemi değildir. Devir işleminin dezavantajı, eczanenin 
kapatılması nedeniyle nakil hakkının artık kullanılama-
yacak olması ve yeniden eczane açılmak istenirse nü-
fusa göre eczane açılması kriterlerine tabi olunması 
ve hesaplanan puanın yarı oranda düşürülmesidir. Bu 
nedenle eczanesini resmi olarak devir edecek ecza-
cıların durumlarını iyi değerlendirmeleri önem arz et-
mektedir.

- Eczacılar, eczanelerini tamamen kapattıktan 
veya resmen devir ettikten sonra, tekrar eczane 
açmak isterlerse;  nüfusa göre eczane açma kriter-
lerine tabi tutulurlar. Bunun için eczane açılabilecek 
yerlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yılda 2 kez ilan 

edilmesini beklemeleri gerekecektir. Eczanelerini de-
vir etmeleri durumunda ise, hesaplanan puanları yarı 
oranında düşürülür. 

- Eczacılar, eczanesi olmayan yerleşim biri-
minde eczane açmak isterlerse; nüfusa göre ecza-
ne açma kriterlerine tabi olmaksızın eczane açabilirler. 
Ancak, bu eczanelerini de başka bir yere taşımak is-
tediklerinde, tekrar nüfusa göre eczane açma kriterle-
rine tabi tutulurlar. Eczanelerini başka bir ilçeye nakil 
etme hakkı olan eczacıların, eczane olmayan yerleşim 
birimine eczanelerini nakil etmeleri durumunda , nakil 
haklarını kullanmış duruma düşeceklerini göz önünde 
bulundurmaları önem arz etmektedir.

-Eczanelerin geçici olarak kapatılması; (Ruh-
satın askıya alınması!)

6308 sayılı Kanun ve 12 Nisan 2014 tarihinde 
yayımlanan, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönet-
meliği ile, birden fazla eczanesi bulunan yerlerdeki ec-
zacılara, hastalık ve sair mazeretlere istinaden iki yılı 
geçmemek üzere eczanesini kapalı tutma hakkı veril-
miştir. Bunun için eczane ruhsatnamesi geçici olarak İl 
Sağlık Müdürlüklerine iade edilmektedir. İki yıl dolma-
dan önce eczacının müracaat etmesi ve eczacılık faa-
liyetinin devam edeceğini beyan etmesi ile eczanenin 
ruhsatnamesi eczacıya iade edilmekte veya herhangi 
bir değişiklik varsa ruhsatname yeniden düzenlen-
mektedir. Eğer eczane faaliyetine aynı ilçe içerisinde 
devam ederse nüfus kriterleri aranmamaktadır. Ecza-
nenin geçici olarak kapatılmasındaki dikkat edilmesi 
gereken önemli husus, yeniden açılış için iki yıllık süre 

dolmadan önce İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat 
edilmesi gerekliliğidir. Eczanesinin ruhsatını bu şekil-
de askıya alan eczacıların yazılı olarak resmi müraca-
atları üzerine, iki yıl süresince eczanenin bulunduğu 
dükkanın boşaltılabileceği  kendilerine ilgili makamlar 
tarafından bildirilmiştir. Buradaki önemli husus, yeni bir 
dükkanda eczane açılacak olur ise, bu dükkanın  yapı 
imar belgesinde dükkan veya iş yeri yazması şartının 
aranacağıdır. İmar durumu sıkıntılı olan yerlerde dük-
kanın boşaltılmaması eczacıların lehine olacaktır.

Eczanelerin tamamen kapatılması işleminden 
sonra, yeniden eczane açılmak istenilir ise, nüfus kri-
terleri uygulandığından dolayı, ileride tekrar eczane 
açma ihtimali bulunan eczacıların, eczanelerini geçici 
olarak kapatmaları avantajlarına olacaktır.

31 Mayıs 2012 ila 12 Nisan 2014 tarihleri ara-
sında, mevcut eczaneleri ile ilgili işlem yapmayan 
eczacıların durumu incelendiğinde,

Bu durumdaki eczacılar, mevcut eczanelerini 
aynı ilçe içerisinde istedikleri kadar nakil edebilirler. 
Eczanelerini devir edebilir veya başka bir ilçeye nakil 
edebilirler. Başka bir ilçeye nakil ettikleri eczanelerin 
de devir edebilirler. Eczanelerini geçici veya tamamen 
kapatabilirler. Eczanelerini kapattıktan veya devir et-
tikten sonra yeniden eczane açmak isterlerse, nüfusa 
göre eczane açma kriterlerine tabi olurlar. ve S.B ta-
rafından yılda iki kez ilan edilen eczane açılabilecek 
yerlere müracaat edebilirler. Eczanelerini devir etme-
leri durumunda hesaplanan puanları yarı oranında 
düşürülür. 

Eczacılık fakültesi öğrencisi olan veya ecza-
nesi olmayan eczacılar, 31 Mayıs 2012 ila 12 Nisan 
2014 tarihleri arasında işlem yapmamış iseler,

Bu durumdaki eczacılar, istedikleri bir yerde  
nüfus kriterlerine tabi olmadan bir eczane açabilirler, 
açtıkları bu eczaneleri  aynı ilçe içerisinde istedikleri 
kadar nakil edebilirler. Eczanelerini devir edebilir veya 
başka bir ilçeye nakil edebilirler. Başka bir ilçeye nakil 
ettikleri eczanelerin de devir edebilirler. Eczanelerini 
geçici veya tamamen kapatabilirler. Eczanelerini ka-
pattıktan veya devir ettikten sonra yeniden eczane aç-
mak isterlerse, nüfusa göre eczane açma kriterlerine 
tabi olacaklardır. Eczanelerini devir etmeleri durumun-
da  ise hesaplanan puanları yarı oranında düşürüle-
cektir.





Konuştuğumuz gibi, bu sayıda konumuz ‘İyi ni-
yetli üçüncü kişi’. Konuya geçmeden kısa bir biyografi 
sunmalıyım. Serhat Salim Aktaş kimdir? Eczacı, hu-
kukçu, gezgin. Ama hala eczane eczacısı. 30 yıldır 
İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Ankara Eczacı Odası 
Yöneticisi. Sabit fikirli, bazen en son söyleyeceğini 
en önce söyleyen biri. DOZ Dergisi ve Ekşi Sözlükte 
yazar.

Meşakkatli bir konuda yazacağım ama  biraz 
teknik, biraz felsefi ve eğlenceli işlemeye çalışaca-
ğım. ”İyi niyetli üçüncü kişi” bir medeni hukuk kavramı. 
Günümüzden yaklaşık 2800 sene önce  Roma Huku-

kunda değinilmiş parametrelerden biri, Lustinianus 
abinin bizlere hediyesi sayılır. O yıllarda konulan belirli 
kuralların hala günümüz modern hukukunun temelini 
oluşturması ayrı bir enteresan durumdur. Sparta dev-
riminden benzer şeyler düşündürür. Likurgos yasaları 
ile Sparta‘ya getirilen düzen; mutlak mülkiyet eşitliği, 
kadın-erkek ortaklaşalığı, mütevazi yaşam anlayışı; en 
önemlisi kolektif yönetim sistemidir. O dönem kullanı-
lan bu sistem bugün bile (2500yıl sonra) hala ütopya-
dır. Neyse konuya girelim yavaş yavaş…

İyi niyetli üçüncü kişi kimdir? Medeni hukukun 
vazgeçilmez kişisidir. Her akitde karşımıza çıkar.       

Yazık(!!) Garibanın hiçbir şeyden haberi yoktur. Saf 
saf ortalıkta dolanır. Hukuk aleminin daima kazana-
nıdır. Acımasız dünyanın loserı, gönüllerin kazananı-
dır. Bazen, “iyi niyetli üçüncü kişi” isen çok ballısın-
dır. 2.Kişi olmak dan kötü, 4.Kişi olmak dan iyidir. Bir 
taşınmaz, sahte vekalet ile 3.Kişiye satılır ve tapuda 
tescil edilirse, (her ne kadar yolsuz tescil olsa bile) 3. 
Kişi bu durumu bilmiyor veya bilmesi gerekmiyor ise 
iyi niyetli üçüncü kişinin böyle bir tescile güvenerek 
kazandığı ayni haklar korunur. Çünkü her ne kadar 
tescilin yolsuz olduğu anlaşılsa da, sonraki kötü ni-
yetin, önceki iyi niyeti bozamayacağı kabul edilir ve 
üçüncü kişinin mülkiyeti korunur. İyi niyet, iyi niyet, iyi 
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niyet her şeyi çözüyor galiba. Hukuk, taa Roma’dan 
beri, iyi niyeti  koruyor, ödüllendiriyor; kötü niyeti ce-
zalandırıyor. Çünkü; bir hakkın açıkça kötüye  kulla-
nılmasını hukuk düzeni korumaz. (MK madde 2 ve 3) 
Medeni Kanuna göre bir kimsenin iyi niyet iddiasında 
bulunabilmesi için, kişinin özel durumların gerektirdiği 
dikkat ve özeni göstermiş olması  zorunludur. İyi niyetli 
olma yükümlülüğü günlük hayatta ki güven ilkesine 
dayanan işlemlerin yapılmasında önemli bir unsurdur.

Aslında; “iyi niyetli üçüncü kişiler” dünyadan bi-
haber olduğu için hukukun koruduğu kişiler değildir. 
Bazen nerden geldikleri belli olmayan, her an karşı-
mıza çıkıp bir hak ileri sürebilecek kişilerdir. Hukuk, 
her şeyi basite indirgeyerek tanımlıyor ve bir ihtilafın 
varlığı halinde taraflardan birini koruyor. İş yasasında 
çalışanı, Ticaret Kanununda alacaklıyı ve çoğunlukla 
iyi niyeti. Ancak genel olarak  Kamu hukuku alanın-
da “iyi niyet“ korunmaz. Özel hukuk alanı içerisinde, 
mesela fikir ve sanat eserleri kanununda da iyi niyetli 
üçüncü kişiler korunmaz. Çünkü, Roma Hukukundan 
beri uygulanan; “kimse hakkından (sahip olduğun-
dan) fazlasını devredemez” kuralını temel alır.

Bunlara çalıntı mal satılır, tapuda yolsuz tescile 
dayanılarak gayrimenkul devredilir, isimlerine sahte 
çek keşide edilir. Bono alır, hükmü olmaz; poliçe alır 
sahte çıkar v.s. Kimse demez ki; “yavrum sen niye dik-
katli olmuyorsun?” Evrensel hukuk bile korur bunları.

 Bizim için, bazen Yeşilçam’daki “Şaban” dır, ba-
zen “Züğürt Ağa” dır. Bazen “ben bunlara oy verme-
dim!” diyen seçmendir. İradesi sonuçları belirleyendir, 
kaybedenlerin bahanesidir bazen. Kavgayı ayırmaya 
çalışıp, dayağı yiyip oturandır.

Bazen sizsinizdir. Bir ev satın alırsınız, banka kre-
disi de kullanırsınız. Tapuda banka kredisinde sorun 
çıkmaz. Aradan 1 yıl geçer, aldığın dairenin bulundu-
ğu arsanın sahibinin, müteahhide; kendi dairelerini 
eksik teslim ettiği için dava açtığını ve senin tapunun 
iptal ettirdiğini öğrenirsiniz. İyi de sen daireyi müte-
ahhitten değil, müteahhidin sattığı kişiden almışsındır 
zaten. Ne arsa sahibini ne de müteahhidi tanımıyor-
sundur. Ama hoop diye dava sonuçlanır, tapunuz iptal 
edilir. Şimdi size temyiz yolları, bana kurşunlar…

Kimi mesleklerde, iyi niyetli üçüncü kişi gibidir; 
toplum güvenir, hukuk güvenir, insanlar güvenir. Ör-
neğin eczacılar. Güvenilen meslekler arasında hep 
üstlerde yer alır. Hasta güvenir, müşteri güvenir. SGK 

güvenmez, doktor güvenmez ama bu 
onların sorunudur. Eczacılar ile ticaret 
yapılır, arkadaşlık yapılır. Öğretmenlik 
ve askerlik de böyledir. Meslekler, çoğu 
kez kişinin karakterine işler. O gözlükle 
bakarız tüm olaylara.

Roma hukuku ile başladık onunla 
bitirelim. Eczacılık eğitimi yaparken bil-
giç bir eda ile, hep o meşhur soru so-
rulur; “En zor dersiniz Farmakoloji mi?” 
Hukuk öğrencileri de “En zor dersiniz 
Roma Hukuku değil mi?” sorusunda 
benzer şeyler hissederler. Ben yalın 
hale getirirsem, özetle üç temel pren-
sibi vardır Roma Hukukunun. Bunlar; 
dürüst yaşamak, başkasına zarar ver-
memek ve herkese kendi hakkını tanı-
mak ve teslim etmektir. Bu prensipler; 
tıp ve eczacılığın temeli olan “primum 
non nocere” (önce zarar verme)’ye çok 
yakındır. İyi niyetli üçüncü kişiler, sağlık 
ve hukuk alanında çok fazladır.
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Aslında; “iyi niyetli üçüncü kişiler” dünyadan bihaber olduğu 
için hukukun koruduğu kişiler değildir. Bazen nerden 

geldikleri belli olmayan, her an karşımıza çıkıp bir hak ileri 
sürebilecek kişilerdir.

Ecz. Serhat Salim AKTAŞ / AEO Yönetim Kurulu Üyesi

Kutay S.
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Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU
AEO Yönetim Kurulu Üyesi

Eczacılık eğitiminde ve bilimsel yazım dilinde karşılaşılan en büyük sorunlardan 
biri bilimsel alandaki  gelişmelerin ve keşiflerin çoğunlukla yabancı dillerden 

dilimize geçiyor olması nedeniyle karşılaşılan zorluk ve karışıklardır. Tüm 
taraflarca kabul edilen ortak ve geçerli bir eczacılık bilim dilinin oluşturulması 

ve kullanıcılara sunulması ise bu alanda gerçekleştirilen çok önemli ve güzel bir 
çalışmadır. Bu çalışmanın mimarlarından Prof.Dr.Dz.Ecz.Kd.Alb. Yalçın Özkan ile 

“Türk Dil kurumu İlaç ve Eczacılık Bilimleri Sözlüğü” hakkında çok özel bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Kıymetli bilgilerini dergimizle paylaştığı için askeri öğrenciliğe 

birlikte adım attığım dostum ve meslektaşıma teşekkür ediyorum.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü



Cem Özcivanoğlu (C.Ö.): TDK İlaç ve Eczacı-
lık Terimleri Sözlüğü hakkındaki çalışmalarınızdan 
bahsetmeden önce, okuyucularımıza biraz kendi-
nizden ve aldığınız görevlerden bahseder misiniz? 

Yalçın Özkan (Y.Ö.): Öncelikle Kurumumuz Gül-
hane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri Merkez 
Başkanlığı’nın tüm personeli adına Merkezimize hoş 
geldiniz demek istiyorum. Tüm personelimizin sevgi ve 
saygılarını sunuyorum. Ankara Eczacı Odamızın zevkle 
izlediğimiz ve okuduğumuz mesleğimizin önemli ko-
nularını bizlerle paylaşan Doz Dergisi’nde bize de yer 
verdiğiniz için şahsınızda Ankara Eczacı Odası Başka-
nı Ecz. Sayın Süleyman Güneş’e ve Yönetimine teşek-
kür ediyorum. Ayrıca meslektaşım ve silah arkadaşım, 
Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi, DOZ Der-

gisi’nde güzel yazılarını zevkle okuduğum Ecz. Sayın 
Cem Özcivanoğlu ile bir arada olmanın sevinç ve he-
yecanını yaşadığımı belirtmek istiyorum.

1963 yılında Burhaniye/Balıkesir’de doğdum. An-
kara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1985, Anado-
lu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1998 yılında me-
zun oldum. Farmasötik Teknoloji alanındaki akademik 
çalışmalarım kapsamında 1991 yılında Yüksek Lisans, 
1995 yılında Doktora Eğitimlerimi tamamladım. 1996 
yılında Yardımcı Doçent, 2001 yılında Doçent ve 2007 
yılında Profesör oldum. 

C.Ö: TDK İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü 
hakkında bilgi vermeden önce bu aşamalara nasıl 
gelindi?

    Y.Ö: Eğitimlerim ve akademik çalışmalarım sı-
rasında, hazırlanan tezler, yayınlar, seminer, konferans, 
eğitimler ve meslektaşlarımızla yaptığımız konuşmalar 
sırasında kullanılan bilim dilinde çoğu zaman doğru 
ve ortak olmayan terminolojinin kullanıldığı, bunun da 
bu etkinliklerde yer alan bizleri zorladığı, hangi terimi 
kullanmanın doğru olduğu ve hangisini kullanmamız 
gerektiği konusunda tereddütler oluşturduğu, bilim dili-
nin gelişmesi konusunda katkılarımızın olması gerektiği 
konusunda düşünceler oluşmaya başlamıştı.

Dil, bildiğiniz gibi düşüncelerin, bilimsel birikim-
lerin, şiir ve yazın alanındaki edebî ürünlerin kuşaktan 
kuşağa aktarılmasını sağlayan bir araçtır. İçinde bu-
lunduğumuz bilgi çağında,  toplumların var olan bilgiyi 
kullanabilmeleri ve bilimsel gerçeklerin toplumdaki her 
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“Bilim Dili” dediğimizde; bilimsel çalışmaların sonuçlarını açıklamak, bilgileri tüm alanlara sözlü veya 
yazılı olarak aktarabilmek üzere kullanılan, ortak terminoloji içeren bir dil olarak tanımlanabilir.

Prof.Dr.Dz.Ecz.Kd.Alb. Yalçın ÖZKAN / GATA F. Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
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bireye ulaşabilmesi için ulusal bilim dilinin geliştirilmesi 
ve desteklenmesi vazgeçilmez bir ilkedir.  Dolayısıyla 
ulusal bilim dilinin gelişmesi yolunda, bilgi ve düşünce-
lerin aktarımında aracı olan Türkçemizin terimlerine ve 
anlatım gücüne gereken önemin verilmesi son derece 
önemli bir hedeftir. 

Bilim ve sanat dilinin günlük konuşma ve yazı dilin-
den belirgin farklılıkları bulunmaktadır. Bilimsel konuların 
anlatımında aracı olan dilin kendine özgü terimleri ve 
tarzı vardır. Terimlerin, ulusal dilin köklerinden ve ekle-
rinden oluşması eğitim ve öğretimin etkin şekilde kolay-
laştırılmasını sağlar. Günümüzde çeşitli bilim alanlarına 
baktığımızda, özellikle tıp, eczacılık ve biyoloji alanla-
rında yabancı kökenli terimlerin sayısının oldukça fazla 
olduğu bir gerçektir. Bu tür terimlerin Türkçeleştirilmeleri 
için yapılan çalışmalarda karşılaşılan en önemli sorun, 
söz konusu terimlerin tanımlarının henüz yerli yerine 
oturtulamadığı durumlarda yaşanmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, dil ulusları ulus yapan en önemli 
yapı taşlarından birisidir. “Bilim Dili” dediğimizde ise; 
bilimsel çalışmaların sonuçlarını açıklamak, bilgileri tüm 
alanlara sözlü veya yazılı olarak aktarabilmek üzere kul-
lanılan, ortak terminoloji içeren bir dil olarak tanımlana-
bilir. Toplumların var olan bilgiyi kullanabilmeleri, bilim-
sel gerçeklerin toplumdaki her bireye ulaşabilmesi için, 
Ulusal bilim dilinin gelişmesinin çağdaşlaşma yolunda 

önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

Atatürk ile başlatılan Türkçe çalışmaları kapsamın-
da, onun 1936-1937 kış aylarında kendi eliyle yazdığı ki-
tabında 129 geometri terimini (üçgen, dörtgen, beşgen, 
çizgi, yüzey vb.) hazırlamış ve tanımlarını yapmış olması 
çok önemlidir. 

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 1932 yılından 
itibaren başlayan süreçte Dirilbilim (Biyoloji) Terimleri 
(1948), Teknik Terimler (1949), Türe (Hukuk) Terimleri 
(1949), Coğrafya Terimleri (1949), Tarım Terimleri (1949) 
gibi terim sözlükleri yayımlanmaya başlamış, bilim te-
rimlerine Türkçe karşılıklar önerilmiştir.

Türkiye’de özellikle 1970’li yıllarla birlikte Türkçe-
leştirme çalışmalarının alanlarında uzman olan kişiler 
tarafından yapılamaması, Türkçe türetme yollarının 
yeterince bilinmemesi, Yabancı dille eğitimin özendiril-
mesi gibi nedenlerle yabancı terimler söyleyiş ve yazım 
hatalarıyla birlikte yazı ve konuşma dilimize kontrolsüz 
ve hızlı bir şekilde girmeye başlamış ve yayılmıştır. Dili-
mize hiçbir dilde karşılığı olmayan, Türkçe dil kurallarına 
uyumlu olmayan birçok terim girmiş, kurumlar arasında 
terimlerin farklı şekillerde kullanımı gündeme gelmiştir. 
1980’li ve 1990’lı yıllarda ise çok daha geniş kapsamlı 
olan Matematik, Biyoloji, Nükleer Enerji Terimleri gibi te-
rim sözlükleri hazırlanmıştır. 2004 yılından itibaren TDK 

tarafından; İlaç ve Eczacılık, Tıp, Veteriner Hekimlik, Diş 
Hekimliği ve İktisat Terimleri Çalışma Grupları oluşturul-
muş, terim ve tanım geliştirme çalışmaları başlatılmıştır.

C.Ö: Terim ve sözlük alanında daha önce çalış-
malarınız oldu mu?

Y.Ö: Bu alandaki ilk çalışmam süreli olarak ya-
yımlanan Sendrom Dergisi için hazırlamış olduğum 
Farmasötik Teknoloji Terimleri ve açıklamalarını içeren 
dokümandır. Bu çalışma Sendrom Dergisi’nin eki ola-
rak Eczacılık alanında yayımlanan ilk çalışma olmuş 
ardından sırasıyla Fitoterapi, Toksikoloji, Farmakoloji ve 
Farmasötik Kimya Terimleri Sözlükleri yayımlanmıştır. Bu 
tür çalışmalara başlamamda bana yön veren ve teşvik 
eden Hocamız Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal 
Tıp Merkezi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Sayın M. Cen-
giz YAKINCI’dır. Bence kendisinin Türkiye’de bilimsel 
düzeyde yapılan sağlık alanındaki bilim dili çalışmala-
rındaki yeri çok önemlidir. Sendrom Dergisindeki bu ilk 
çalışmamım ardından daha sonraki yıllarda güncellen-
miş Farmasötik Teknoloji Terimleri, Kozmetoloji ve Ana-
liz Terimleri Sözlüklerini Sözlük Dergisi yapısı altında ilgili 
bilim alanlarındaki değerli hocalarımla birlikte hazırladık 
ve yayımladık.

C.Ö: İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlük çalışma-
larınızın başlangıcından bahseder misiniz?

Y.Ö: İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlük çalışmaları-
mızın başlangıcı 2002-2003 yıllarına dayanmaktadır. O 
yıllarda Prof.Dr. Göknur AKTAY ve Prof.Dr. Erdem YEŞİ-
LADA hocalarımla birlikte bu çalışmaların ön hazırlıkla-
rına bir başlangıç yapmıştık. Daha sonra Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Türk Dil Kurumu tarafın-
dan; ilgili alanlardaki çalışma gruplarıyla yürütülmesi 
düşünülen çalışmalar kapsamında Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 12 Şubat 
2004 tarih ve 469/21 sayılı kararıyla “İlaç ve Eczacılık Te-
rimleri Çalışma Grubu”nu oluşturduk. Çalışma grubu ilk 
toplantısını 19 Haziran 2004 tarihinde yaptı ve öncelikle 
bu alandaki ilgili kaynakları inceleyerek dallara göre bir 
iş planı yaptı ve çalışmalarına başladı.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu 11 Öğre-
tim Üyesinden oluşmuştur. Bu üyelerden 9 üye Eczacı-
lığın değişik bilim alanlarından olup (Farmasötik Tekno-
loji, Farmasötik Toksikoloji, Farmakoloji, Farmakognozi, 
Farmasötik Kimya) 1 Üye Tıp ve 1 Üye de Türk Dili Ala-
nında çalışan Öğretim Üyeleridir. 



İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğünde yaklaşık 
12.000 adet terimin tanımları ve yönlendirmeleri yapıl-
mıştır. 

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü; Dünya’da ha-
zırlanış tekniği, düzenlenişi ve içeriğinde tüm Eczacılık 
bilim alanlarını içermesi nedeniyle ilk ve tek çalışma-
dır. İlaç ve Eczacılık alanında dil birliğinin sağlanması 
ve yabancı terimlerin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak 
amaçlanmıştır.

C.Ö: TDK İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma 
grubunuz kimlerden oluşmaktadır ?

Y.Ö: İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu 
Üyeleri;

•Prof.	Dr.	Erdem	YEŞİLADA
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul
•Prof.	Dr.	Hamza	ZÜLFİKAR	
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, 
Ankara
•Prof.	Dr.	Rahmiye	ERTAN	
Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara
•Prof.	Dr.	Cengiz	YAKINCI

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya
•Prof.	Dr.	Göknur	AKTAY	
İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Malatya
Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Bilimleri Mer-
kezi, Ankara
Prof.Dr. Bahar TUNÇTAN
Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Mersin
Prof. Dr. Ahmet AYDIN 
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul
Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul 
Doç. Dr. Ayhan SAVAŞER
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Bilimleri Mer-
kezi, Ankara 
Doç. Dr. C. Kemal BUHARALIOĞLU 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (CIU), Eczacılık Fakülte-
si, Haspolat-Lefkoşa, Kuz ey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

    C.Ö: Çalışmalarınızı nasıl yürüttünüz?   
   
    Y.Ö: Bu çalışma, bütün alanlarıyla ilaç ve ecza-

cılık terimlerini içeren ve tanımlayan Türkçe kaynakla-
rın eksikliği görülerek doğrudan ilgili temel kavramların 
adlandırılması, terim birliğinin sağlanması, mümkün 
olduğu ölçüde yabancı sözcüklere Türkçe karşılıkla-
rın bulunması ve diğer bilim alanlarının kaynaklarında 
geçen eczacılıkla ilgili terimlerin bir araya getirilmesi ve 
tanımlanması amacıyla yürütülmüştür. Hazırlanan söz-
lükte günümüze kadar sağlık ve fen bilimleriyle birlikte 
ele alınan ve birçok terimi ortak olan eczacılık terimle-
riyle tıp, biyoloji ve kimya terimleri arasında yer alan ve 
tanımlanan birçok terimin eczacılık bilimindeki kullanım 
yeri ve anlamlarındaki farklar gösterilmiş, ayrıca ders 
kitaplarında ve bilimsel başvuru kaynaklarında geçen 
ancak tıp, biyoloji ve kimya sözlüklerinde yer almayan 
eczacılıkla doğrudan ilgili terimlere de yer verilmiştir.Ta-
nımlar yapılırken yazım konusunda Türk Dil Kurumunun 
Yazım Kılavuzuna uyulmuştur. 

Birçok yabancı terime Türk dilinin kurallarına uyan 
yeni karşılıklar türetilirken terimlerin Türkçe karşılıklarının 
kullanılmasına öncelik verilmiş, ancak bazı durumlarda 
kavram karışıklığına meydan vermemek için yaygın ve 
yerleşmiş kullanım bakımından kökeni yabancı olan 
terimlere de yer verilmiştir. İlaç ve Eczacılık Terimleri 
Sözlüğü’nün geliştirilmesi çalışmaları kapsamında iler-
leyen süreçte, sözlükte yer alan terimlerin resim, tablo 
ve grafiklerle teknik düzeyde desteklenerek sözlüğün 
daha ayrıntılı ve etkin kullanılabilirliğinin artırılması he-
deflenmiştir. 

Çalışma grubumuzdaki tüm öğretim üyelerinin 
yapılan çalışma toplantılarına katılımlarını artırabilmek 
için toplantıların tümü hafta sonları tam gün olarak ya-
pılmıştır. Çalışmalarımızın yoğunlaştığı dönemlerde on 
beş günde bir cumartesi ve pazar günleri toplanmaya 
çalışılmıştır. 

Çalışmalarımız sırasında özellikle Türk Dil Kurumu 
temsilcisi olarak Türk Dili alanında önemli bir yeri olan 
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Öğretim Üyesi (E) Prof. Dr. Sayın Hamza ZÜLFİKAR 
Hocamızın çalışmalara vermiş olduğu desteğin dışında 
bizlerin Türk Dili konusundaki bilinmeyenlerimize katkı-
sı çok büyük olmuştur. Aslında her gün Türkçe konuş-
mamıza ve yazmamıza karşın Türkçenin zenginliğini 
ve etkinliğini hocamızın bizlere yaptığı açıklamalar ve 
bilgilendirmelerle daha iyi anlamış olduk, çok şeyler öğ-
rendik, öğrendikçe Türkçemizi yeniden çok sevdiğimizi 
anladık. 

C.Ö: Çalışmalarınızda ele aldığınız sözcüklere 
ilişkin örnek verir misiniz?

Y.Ö: Çalışmalarımız sırasında sözcüklerle birlikte, 
o sözcüğü içeren tamlamalar, benzer kavramlar, yakın 
anlamlı kavramlar, karşıt anlamlı kavramlar da ele alınıp 
bunların tümüne, tutarlı bir dizge içinde karşılıklar bulun-
maya çalışıldı.

İzge Spectrum Spektrum

İzge Bilimi Spectroscopy Spektroskopi

İzgeölçer Spectrometer Spektrometre

İzgeölçüm Spectrometry Spektrometri

İzgesel Analiz Spectral Analysis Spektral Analiz

İzgesel Işılölçer Spectrophotometer Spektrofotometre

Daha önce uygun karşılığı bulunduğu hâlde unu-
tulan terimlerden grubumuz tarafından uygun görülen-
lere çalışmamızda yer verildi. Bunlara ait bazı örnekler 
şunlardır;

Agregasyon: 

Kümelenme

Gamet: Eşey Hücre Oksidasyon: 

Yükseltgenme

Ajenez: Kısırlık Hacim: Oylum   Orbital: Yörüngemsi
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Ambulans: 

Cankurtaran

Hermetik: 

Havageçirmez

Partikül: Parçacık

Amorf: Biçimsiz Heterojen: Ayrışık Polifaji: Oburluk

Anemi: Kansızlık Homojen: Bağdaşık Polimorfizm: 

Çokbiçimlilik 

Anhidr: Susuz İndikatör: Belirteç Prospektüs: 

Tanıtmalık

Anjiyografi: Damar 

Görüntüleme

İzoterm: Eşsıcaklık Redüksiyon: 

İndirgenme

Anot: Artı Uç Karnivor: Etçil Satüre: Doygun

Arter: Atardamar Katot: Eksi Uç Sedimentasyon: 

Çökelme

Asimetrik: 

Bakışımsız

Konsantrasyon: 

Derişim

Simetrik: Bakışımlı

Biyopsi: Parça Alma Kontaminant:  

Bulaşkan

Solüsyon: Çözelti

Dansite: Yoğunluk Kontaminant: 

Bulaşkan

Solvent: Çözücü

Dansite: Yoğunluk Kovalan: Ortakla-

şım Bağı 

Şelasyon: Kıskaç-

lama

Difüzyon: Sızınım Kristal: Örüt Türbidimetre: 

Bulanıklıkölçer

Dissolüsyon: 

Çözünme

Kronik: Süregen Uterus: Döl Yatağı

Enflamasyon: Yangı Laboratuvar: 

Deneylik

Ven: Toplardamar

Grubumuzca önerilmiş Türkçe karşılıklardan bazı 
örnekler şunlardır;

Analog: İşlevdeş İnsektisit: Böcekkıran

Antiparazit: Asalakkıran Konformasyon: Değişken 

Yapılım 

Bakterisit: Bakterikıran Liyofilizatör: Dondurkurutaç

Bakteriyostatik: Bakteridur-

duran

Pestisit: Zararlıkıran

Dekantasyon: Aktarboşalt Rotarot: Ayak Döneci 

Herbaryum: Bitki Derlemevi Sekestrasyon: Ayrımlama

C.Ö: Sözlüğünüz yayımlandığında neler his-
settiniz?

Y.Ö: Çalışmalarımız tamamlanarak sözlüğümü-
zün basıldığını ve yayımlandığını öğrendiğimiz gün 
üyelerimizin duydukları sevinç ve gururları da görülme-
si gereken bir heyecandı. Türk Dil Kurumundan aradık-
larında ve sözlüğü ilk kez elime aldığımda yaşadığım 
sevinci belirtmek istiyorum. Mesleğime ilaç ve eczacılık 
terimleri konusunda bir eseri Türk Dil Kurumu yapısında 
kazandırmanın haklı gurur ve heyecanını yaşadım. 

Ancak şunu da unutmadık, Dil yaşan ve gelişmesi 
gereken bir yapıdır. Bu nedenle sözlüğümüzü elimize 
aldığımız gün geliştirme çalışmalarına başlamamız ge-
rektiği tüm üyelerimizce benimsendi. 2014 yılında ba-
sılarak yayımlanan TDK-İlaç ve Eczacılık Terimleri Söz-
lüğünün ilk baskısı kısa bir sürede okuyucularına ulaştı 
ve mevcut baskısının tükenmesi nedeniyle genişletil-
miş ikinci basım hazırlıklarına hız verildi. 2015 yılı ilk 
döneminde yapılacak güncelleme çalışmalarının hızla 
tamamlanmasından sonra yeni basımın TDK tarafın-
dan gerçekleştirilmesinin sağlanacağını öngörüyoruz. 

Bilim dilimizin de gelişmelerin karşısında yeterli 
zenginlik ve etkinlikte ilerleyebilmesi için bilim alanın-
da uğraş veren tüm bilim adamlarının konuya gereken 
önemi vermesi ve gerekli özeni göstermesi gerektiğini 
düşünüyoruz. 

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü’nün tüm sağlık 
çalışanlarına, tüm bilim alanlarına, bilim adamlarına, 
eğitimde yer alan tüm paydaşlara ve Türkçemize ya-
rarlı olmasını diliyoruz.

C.Ö: Okuyucularımıza kaynak önerir misiniz?

Y.Ö: Okuyucularımıza önerebileceğim kaynaklar 
şunlardır;

-http://www.tdk.gov.tr
-Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Anka-

ra, 2011.
-Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, An-

kara, 2012.
-İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Ku-

rumu Yayınları No:1121, Ankara, 2014.
-Analiz Terimleri Sözlüğü, Sözlük Dergisi, Logos 

Yayıncılık, Cilt:3, Sayı:2, Haziran 2012.
-Farmasötik Teknoloji Terimleri Sözlüğü, Sendrom 

II, Logos Yayıncılık, Cilt:1, Sayı:1, Mayıs 2006.
-Farmasötik Teknoloji Terimleri Sözlüğü, Sözlük 

Dergisi, Exemedia Yayıncılık, Cilt:2, Sayı:3, Mayıs 2010.
-Kozmetoloji Terimleri Sözlüğü, Sözlük Dergisi, Lo-

gos Yayıncılık, Cilt:2, Sayı:1, Mart 2011.
-Zülfikâr H., Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolla-

rı, Türk Dil Kurumu, 2. Baskı, Ankara, 2011.
-Zülfikâr H., Terim Sözlükleri ve Çalışmaları ile ilgili 

Bibliyografya, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2006.

C.Ö: Bu söyleşi için çok teşekkür ederim.

Y.Ö: Ben de şahsım ve GATA Eczacılık Bilimle-
ri Merkez Başkanlığının tüm personeli adına Ankara 
Eczacı Odası Başkanı, Yönetimi ve personelinin, tüm 
meslektaşlarımızın Yeni Yılını kutluyor, sağlık ve mutluluk 
dolu güzel günler diliyorum. Yapmış olduğunuz ziyaret 
ve söyleşi için teşekkürlerimi sunuyorum, sevgi ve say-
gılarımla.
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İstanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2005 
yılında şair ve yazar Sunay Akın tarafından 
kurulmuş.1700’lü yıllardan günümüze oyuncak 
tarihinin en gözde örneklerinin sergilendiği 
müze Göztepe semtindeki tarihi bir köşkte yer 
almakta. Girişte iki tane büyük Kurşun Asker 
heykeli eşliğinde kapıdan geçip geçmişten 
geleceğe yolculuğa başlayabilirsiniz. Müze 
ziyaretleri her zaman insanda merak ve heyecan 
uyandırır ama müze, oyuncak müzesi olunca 
çocuklardan bile daha meraklı ve heyecanlı 
olunuyor. Hangimizin unutamadığı bir oyuncak 

anısı yoktur ki? Çocukluğumuza dönüp, 
unuttuğumuz hatıralarımızı canlandırmak için 
en  güzel yer burası olsa gerek.

Sunay Akın’ın 1990 yılından başlayarak 
pek çok ülkedeki koleksiyonerlerden , 
antikacılardan ve açık arttırmalardan kitaplarının 
ve de gösterilerinin telifleriyle satın aldığı 
oyuncak tarihinin en değerli eserleriyle kurulan 
İstanbul Oyuncak Müzesi ,uygarlık tarihini 
daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme 
yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor.

Ecz. Sevgi DÖNMEZ GÜLSOY

 İstanbul Oyuncak Müzesi’nde hepimiz çocukluğumuza döndük . Kimi 
hüzünlü kimi mutlu anılarla dolu bir halde gezerken, hep aynı sesleri duyduk. 
‘Aynısından bende de vardı’ deyip, hatıralarını çocuklarıyla paylaşan yetişkinlerin 
sesleri. Bizlere bu güzel müzeyi kazandıran şair ve yazar Sunay Akın’a o kadar 
çok sorumuz birikti ki; Sevil Özcivanoğlu’nun  Sunay Akın ile röportajını merakla 
okuyacağız. 
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Batman, Superman, Pinokyo, Temel Reis, 
Lorel Hardy, Daltonlar ve daha nice kahramanları 
görünce şaşırıp eski bir dostu görmenin 
sevincini yaşadık. Önünde en çok vakit geçirilen 
bölümlerden birisi de eskiden kullanılan eşyaların 
bulunduğu bölüm olsa gerek. Burada makarna 
kutularını, temizlik malzemelerini, beslenme 
kutularını hatta Cin Ali kitaplarını görüp çocuklara 
eskiye dair bir çok bilgi verebilirsiniz. Bebek evleri 

çok güzeldi, ayrıntılı eşyalarıyla geçmişi bugüne 
taşımış sanki.Almanya’dan bir kasap dükkanını 
görünce şaşırmamak mümkün değil çünkü, asılı 
etler, kullanılan makinalar, beyaz kıyafetleri ile 
çalışanlar sanki her an siparişinizi alacaklarmış gibi 
bekliyorlar. Aynı döneme ait ev hayatını gösteren 
evlerde muhteşem. Hem ısınmada hem yemek 
pişirmede kullanılan geniş sobalar, üzerinde farklı 
ebatlarda tencereler ve tavalarla, o dönemin uzun 

ve kabarık elbiseleriyle ev halkı tamamen gerçek 
gibi görünüyor. Bu kadar ev içerisinde ülkemizde 
yapılan ilk bebek evini görmek de insanı mutlu 
ediyor. Yabancı evler kadar ayrıntılı ve gösterişli 
olmasa da; Türkiye’de üretilen tek bebek evi Buluş 
oyuncakları tarafından 1970 yıllarına ait bir bakkal 
dükkanı da oldukça ilgi çekici. Bakkal amca 
kasketli, elinde tespih var ve oldukça asık suratlı. 
Tezgahta terazi ve zamanın vazgeçilmezi veresiye 
defteri durmakta. Satılan ürünler; Rize çayı, Tariş 
zeytinyağı, gaz lambaları, mutfak malzemeleri, 
hepsi tanıdığımız ürünler. Bu arada bir eczanenin 
önünde duruyoruz. Renk renk cam şişeleri, havanı 
ve büyük bir terazisi olan eczanede ilaç yapmakta 
olan eczacıyı görünce uzun uzun inceliyoruz. 
Sanki bir zaman makinasıyla geçmişe bir yolculuk 
yapıyoruz.

Yabancı evler kadar 
ayrıntılı ve gösterişli olmasa 
da; Türkiye’de üretilen tek 

bebek evi Buluş oyuncakları 
tarafından 1970 yıllarına 
ait bir bakkal dükkanı da 

oldukça ilgi çekici.



Uzay oyuncaklarının olduğu bölümde, 
oyuncakların bilimin gelişmesindeki rolünü net 
olarak görebiliyoruz. 1920’li yılarda Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki çocuklar, uzay konulu 
oyuncaklarla oyun oynuyorlarmış. O yıllardan 
itibaren çocuklarının hayallerine, oyunlarına 
uzayı hedef koyan bir ülkenin uzaydaki başarıları 
tesadüf olamaz herhalde.Bu bölümde Apollo 15 
uzay aracının 26 Temmuz- 7 Ağustos 1971 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiği uzay uçuşunda kumanda 
modülünde taşıdığı Türk Bayrağı’da bu bölümde 
sergilenmekte. Tren oyuncakları bölümünde, sanayi 
devrimi oyuncakların diliyle anlatılmış. Müzenin 
dekoru da bu düşünceyle sahne tasarım sanatçısı 
Ayhan Doğan tarafından tasarlanmış. Müzenin bir 
şair tarafından açılmış olması ve bir sahne tasarım 

sanatçısı tarafından tasarlanmış olması özelliği 
ile de dünyada bir ilki teşkil etmekte. Yabancı 
oyuncaklarda Türkiye imajı bölümü de oldukça 
ilgi çekici bir bölüm. İngiltere’den, Almanya’dan 
Osmanlı şehzadeleri ve Türk askerleri ile ilgili 
birçok figür yer almakta. Macaristan ‘dan korkunç 
görünümlü bir yeniçeri kuklası ile çocukların 
Türklerle ilgili nasıl etkilenmeye çalışıldığı 
anlaşılıyor.

Kurulduğu 2005 yılından beri koleksiyonuna 
yeni eserler kazandıran İstanbul Oyuncak 
Müzesi’nde, Charlie Chaplin’in canlandırdığı 
Şarlo karakterinin, sanatçı için bir tane yapılan 
ve kendisine armağan edilen bu özel oyuncağı 
da ziyaretçilerin ilgisine sunulmuş. Üstelik dünya 
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Müzede her ay yeniden belirlenen programlarla, 
çocuklar için eğitici ve eğlenceli atölyeler, müzikli 

gösteriler ve tiyatrolar yapılmakta.



çapında hala herkesçe bilinen belki ilk sinema 
karakteri olan Şarlo’nun oyuncağının, doğumunun 
100.yılında gelmesi de müthiş bir çaba ve emeğin 
ürünü olsa gerek. Müzede yine dünyaca ünlü, 
Leonardo da Vinci’nin meşhur tablosu Mona 
Lisa’nın bebeği de sergilenmekte. Amerika’nın ünlü 
porselen bebek yapımcısı Fawn Zeller tarafından 
bir tane üretilmiş ve resimdeki kıyafetlerinin aynısı 
olacak şekilde tasarlanmış.

Müzede her ay yeniden belirlenen 
programlarla, çocuklar için eğitici ve eğlenceli 

atölyeler, müzikli gösteriler ve tiyatrolar yapılmakta. 
Atölyelerden bazıları origami sanat atölyesi, 
seramik atölyesi, tahta oyuncak boyama atölyesi, 
ebru atölyesi sayılabilir. Ayrıca kitap okumayı ve 
yazmayı seven yetişkinler için de ‘Kitap ile Sohbet’ 
atölyesi  bulunmakta. Bu güzel ve eğlenceli müzeyi 
gezdikten sonra, Müze Kafe’de dinlenebilirsiniz.

İstanbul Oyuncak Müzesi ile birlikte Avrupa 
ülkelerinde büyük öneme sahip olan oyuncak 
müzeleri konusunda, ülkemizdeki boşluk 
tamamlanmış ve İstanbul Oyuncak Müzesi 

dünyadaki örnekleri arasında önemli bir yere 
sahip olmuştur. 2012 yılının Kasım ayında İstanbul 
Oyuncak Müzesi tarafından gerçekleştirilen ve 
dünyada bir ilk olan TOYCO-2012 İstanbul (Avrupa 
Oyuncak ve Çocuk Müzeleri Birliği) buluşması ilk 
kez Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

 İstanbul’a “Oyuncak Müzelerinin Başkenti” 
ünvanını kazandıran ve ülkemizdeki diğer 
oyuncak müzelerinin de açılmasını teşvik edip, 
onlara danışmanlık yapan Sunay Akın’a sonsuz 
teşekkürler.

Ankara Eczacı Odası < DOZ >  61 

Müzelerimiz  

İstanbul Oyuncak 
Müzesi ile birlikte Avrupa 
ülkelerinde büyük öneme 

sahip olan oyuncak 
müzeleri konusunda, 
ülkemizdeki boşluk 

tamamlanmış.
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Sevil Özcivanoğlu (S.Ö): Kıbrıs’ta düzenle-
nen FARMMED 2014 Kongresinde Ankara Eczacı 
Odasının konuğu olmuştunuz. Size sorulduğunda 
mesleğinizi okur-yazar olarak tanımlıyorsunuz. 
Doz dergisi okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

Sunay Akın (S.A): Ne kadar güzel ve doğru 
söylediniz. Ben kendimi sadece okur ve yazar olarak 
tanımlıyorum. Çünkü elinden hiçbir iş gelmeyen hiçbir 
ustalığı hiçbir becerisi olmayan insanlar için ülkemiz-
de sadece ve sadece okur-yazar tanımı kullanılır. Bu 
şu demektir, okuma yazması var başka da elinden 

hiçbir iş gelmez. Ben de altı yaşımdan bugünüme ka-
dar sadece okudum ve yazdım. Mesleğim bu yüzden 
okur yazar. Başka hiçbir iş yapmadım. Ama kendimi 
en güzel anlatacak tanımlayacak hikaye olarak bunu 
buldum. Başka hiçbir şey değilim. Ben bir Türkçe 
işçisiyim, Türkçe emekçisiyim. Türkçe’yi öğrenmeye 
çalışıyorum. Dünyanın bu en güzel dilini daha da ge-
nişletmeye çalışıyorum.

S.Ö: Müzelerin toplumların hafızası olduğunu 
söylüyorsunuz. Sizin müzeniz de gerek büyüklü-
ğü, gerek sergilenen eserler ve eserlerin sergi-

leniş biçimi açısından dünyanın sayılı müzeleri 
arasında yer alıyor. Özel müze kurmanın mutlaka 
sıkıntıları vardır. Bize bunlardan bahseder misi-
niz?

S.A: Bizi okuyan hiç kimse müze kurmaya karar 
vermesin. Türkiye’de ne yazık ki özel müzeciliğin ge-
lişmesi ve ayakta durmasına uygun koşullar yok. Çün-
kü sonuçta bu koşullar yasal düzenlemedir. Devletten 
destek değil köstek görürsünüz. Benim yaşadığım bu 
en azından on yılda. Ya da ben başaramadım bir tür-
lü. Özel müzeciliğin gelişmesi için yapılması gereken 
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SUNAY AKIN ile Oyuncak Müzesi’nde Söyleşi

Dünya’nın ilk Şiir Cumhuriyeti’ni, 1992 yılında, Kız Kulesi’nde kuran; İstanbul 
aşığı, değerli şair, yazar Sunay Akın ile, Göztepe semtinde ailesinden kalan 
köşkte 2005 yılında açtığı İstanbul Oyuncak Müzesi’nde söyleşi gerçekleştirdik.

Ecz. Sevil ÖZCİVANOĞLU
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düzenlemelerin hiçbirini hayata geçiremedim. Ya da 
çok azını hayata geçirebildim.

Demokrasi, aydınlanma bir toplumun müzeleri 
ile gerçekleşebilir. Bizden daha zengin olan daha de-
mokrat olan her yönüyle bizden daha ileri olan ülkeler 
önce o değerlere kavuşup sonra müzelerini açmadı-
lar. Önce müzelerini kurdular, o müzelerin koridorla-
rından geçerek sözünü ettiğimiz değerlere ulaştılar. 
Müzeler bilgi mabedidir. Bilgi toplumlarında ancak 
demokrasiden söz edilir. Bilgi toplumu nedir? Bilgi 
toplumu insanların eşitçe okuyabildikleri eşit haklara 
sahip oldukları, kul köle değil özgür insan olabildikleri 
toplumlardır. Bunu da aydınlanma yani bilgi gerçek-
leştirir. Hani Atatürk diyor ya; “hayatta tek doğru yol 
bilimdir.” Bu yolda yürürsen demokrasiyi gerçekleş-
tirebilirsin. Bunun yan yolu kestirme yolu yoktur. Bu 
yolda yürüyüp yürümediğimizi, ülkemizdeki müzeleri 
gözlemleyerek söyleyebiliriz. Bugün ne yazık ki ileri 
ülkelerle kıyaslanamayacak kadar az müzemiz var. 
Biz yetersiziz bu konuda. Ben bunu topluma kazan-
dırmaya çalışıyorum. Bu konuda bir kar makinesi gibi 
yol açmaya çalışıyorum.

S.Ö: Orada da oyuncağın önemi ortaya çıkı-
yor. Çocukların hayalleri, hayallerin gerçekleşme-
si…

S.A: Zaten benim işim çok zor. Neden zor biliyor 
musunuz? Kadının ve çocuğun sevilmediği bir top-

lumda, bu işi yapmak çok zor. Biz kendi kadınını ve 
çocuğunu seven ama kadını ve çocuğu sevmeyen bir 
toplumuz. Günde kaç kere bir olay esnasında kadına 
küfrediliyor düşünsenize bu ülkede. Kadın gibi gülme 
diye bir söz var. Gülen bir kadının mutluluğundan ne-
den rahatsız oluyorsun! Gülmek mutluluk demektir, 
yaşama sevinci demektir. Neden onu çekemiyorsun, 
kaldıramıyorsun? Nedir bu tahammülsüzlük?

Yine biz büyükler birbirimizi kırmak için çocuk-
luk yapma, masal anlatma, o senin dediğin çocuk 
oyuncağı gibi lafları ne kadar çok kullanıyoruz. Ço-
cuğun dünyasını ezmek, küçümsemekle demokrasi 
ve aydınlanma gerçekleşebilir mi? Böyle bir toplum-
da ben oyuncak müzesi ile bunları anlatmaya çalı-
şıyorum. Ama aslolan çocuklar, aslolan kadınlardır. 
Onların dünyasına değer vermeliyiz. Onlara dikkat 
etmek istiyorum aslında. 
Oyuncak müzesi bunu 
sağlar. Oyuncak müzesi 
aile müzesidir. Burada üç 
kuşak gezer ve üç kuşak 
da aynı mutluluğu yaşaya-
rak ayrılır. Anne, baba, on-
ların çocukları ve torunları 
aynı mutluluk içerisinde 
gezerler oyuncak müze-
sini. Bunu ancak oyuncak 
müzeleri yapabilir.

Bir de oyuncak üretildiği dönemin tanığıdır. 
Oyuncak müzesi aslında uygarlık müzesidir. Burada 
modanın tarihi de var, sanayi devriminin tarihi de var, 
savaşların tarihi var, uzayın fethinin tarihi var. Her şey 
var burada.

S.Ö: Eczaneyi gördük Müze’nin üst katında…

S.A: Ne güzel, fotoğrafını çektiniz mi? Bakın bu-
rada yüzyıllık oyuncak eczane var. Baktığımız zaman 
oradaki eczacının duruşu, eczanenin mimarisi, rafla-
rında kullandığı objeler. Bunu Türkiye’de başka hiçbir 
yerde göremezsiniz. Yüzyıl önce eczane neye ben-
zerdi derseniz bana böyle bir örnek gösteremezsiniz. 
Ama bunu sadece oyuncak müzesinde gösterirsiniz. 
Dikkat edin, mutlaka etmişsinizdir raflarında hiç ilaç 
kutusu yok, neden çünkü ilacı eczacı kendisi yapıyor. 
Orada, o anda üretiyor. Müthiş bir şey. Ben o oyuncak 
eczaneyi bulduğumda o kadar sevindim ki. Bir bebek 
evidir o eczane, en az bulunan en pahalı olanlarından 
biridir. Çünkü o küçük şişeleri gördünüz değil mi onlar 
cam, kırılır. Düşünsenize yüzyıldan bugüne kırılmadan 
kalmış. Hem de çocuk oynamış onunla. Çocuk oynar-
ken her şeyi kırar. Onların  kırılmadan kalması mucize.

S.Ö: Bebek evleri müthiş! Hepsi ayrı ayrı 
güzel. Avrupa’da sanıyorum önce malikanelerini 
yaptıran insanlar bir de maketlerini yaptırmışlar.

S.A: Bravo, çok iyi araştırmışsınız. Kutlarım. 
1700’lerin sonlarına doğru Avrupa’da zengin insanlar 
kendi evlerini yaptırırken bir tane de maketini yaptırır-
lar. Çalışma odasında onu seyretmek için. Tabii evin 
çocuğu o maketle oynamak ister. Çocuğun dokun-
masına izin vermez. Çünkü çocu-
ğun dünyasını kışkırtan bir şey 
bebek evi. Bu sefer çocuklar 
için yaptırmaya başladılar. 
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Bebek evleri böyle doğdu ve İstanbul oyuncak müze-
sinde dünya bebek evi tarihinin en ender, zor bulunan 
eserleri sergileniyor.

S.Ö: Sizin müzenizde boyu 1.74 cm olan bir 
bebek evi var…

S.A: Dünyada 4 tane var, İngiltere, Hollanda, Da-
nimarka da ve bizde. Bir de, bir Arap Şeyhinde oldu-
ğunu duydum. İsviçre den almış. Ama sadece duy-
dum, görmedim. Bunlardan olsun en fazla beş veya 
altı tanedir dünyada.

S.Ö: Sunay Bey, az önce kadınlardan ve ço-
cuklardan söz ettik. Temeli 2012 yılında Türkiye 
de atılan ve proje koordinatörünün İstanbul Oyun-
cak Müzesi olduğu TOYCO ‘’Avrupa Oyuncak ve 
Çocuk Müzeleri Birliği’’ buluşmasının simgesi ola-
rak; kültürümüzde doğum yapan kadınları ve ço-
cukları koruyan, onlara hayat veren Kübey Hatun 
Oyuncağı tanıtıldı.  Bu oyuncağın tasarımcısı olan 
Fatma Tuncer Hanım acaba seri üretime geçmeyi 
düşündü mü?

S.A: Çok istedik. Ne güzel söylediniz.

S.Ö: Ben belki müzede bunu görü-
rüm diye düşünmüştüm.

S.A: Ne yazık ki Türkiye de böyle bir 
şey üretecek fabrika yok. Her şey Çin’de 
yapılıyor. Çin’de bu yapılabilir. Ama belli bir 
sayıda üretmeniz lazım. O da çok büyük bir 
meblağ tutuyor. Açıkçası ben bu müze ayak-
ta dursun diye çok koşturan bir insanım. 

Ben, gösterilerimden, katıldığım sunumlardan telif 
hakları ile bu müzeyi ayakta tutabiliyorum. Bu durum-
da böyle bir tırnak içinde ticari yatırıma girmem müm-
kün değil. Sonuçta o bir ticari alışveriş olacak. Benim 
böyle bir maddi gücüm yok. Ama keşke olsaydı.

S.Ö: Kültür Bakanlığı destek olmaz mıydı?

S.A: Biz kurulduğumuz ilk günden beri, on yıldır 
vergi ödüyoruz. Kültür Bakanlığından tek istediğim 
lütfen sırtımdaki kamburu alsın, bu yükü bizden al-
sın. Elektrik, su ve doğalgaz işyeri diye bize yüksek 
fiyattan satılıyor biliyor musunuz? Şu söyleşi yaptığı-
mız yerdeki elektrik işyeri diye yüksek fiyattan satılıyor. 
Bakın bir tarihi köşkün içindeyiz yüzyıllık. Bu köşkler-
den binlerce vardı. Herkes yıktırıp apartman yaptırdı. 
Rantına rant, parasına para kattı. Bir şey demiyorum 
peki benden ne istiyorsunuz? Yani ben bu tarihi ya-
pıyı korudum topluma açtım müze yaptım, buna rağ-
men işyeri muamelesi görüyorum. Hak ediyor muyum 
bunu? Hiçbir müze para kazanmamıştır dünyada 
biliyor musunuz? Müzeler, kütüphaneler zaten para 
kazanma yerleri değildirler. Bir de ben Kültür Bakan-
lığından vazgeçtim, Kübey Hatun oyuncağını yapma 
desteğini, köstekleri kaldırsın lütfen.

S.Ö: Oyuncak çok enteresan elleri ve ayakla-
rı ağaç kökleri şeklinde.

S.A: Evet yeni doğum yapan kadınları ve ço-
cukları koruyan Kübey Hatun büyük bir simgedir, çok 
güzeldir. Biz böyle simgelerimize kültürümüze sahip 
çıkmadığımız için hayal dünyasında oyuncak dünya-
sında özgün eserler ortaya koyamadık. Ne güzel söy-
lediniz. Kübey Hatun oyuncağı yapılsın ama bunu ben 
yapamam. Yani bunu ben başaracak maddi güce sa-
hip değilim. Dedim ya, ben müze yıkılmasın müze ka-
panmasın diye koşturan ayakta duran birisiyim. Ben 
üretmesem gösteriler yapmasam bu müzenin içinde 
oturamazdık. Bu hala böyle gidiyor. O dediğiniz çok 
güzel hayal, onu ben de araştırdım. Ama maalesef.

Bakın burada yüzyıllık oyuncak eczane var. Baktığımız zaman oradaki eczacının duruşu, eczanenin 
mimarisi, raflarında kullandığı objeler. Bunu Türkiye’de başka hiçbir yerde göremezsiniz. Yüzyıl önce 

eczane neye benzerdi derseniz bana böyle bir örnek gösteremezsiniz.
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Söyleşi 

Tarihi konağın, müzenin dışına bir asansör yaptır-
mayı düşünüyorum ki engelliler de buraya ulaşabilsin.
Ama bunu başarmak için o kadar kapı çaldım. Ama 
bunu yapacak parayı bulamadım.  Elimde para olsa 
onu Kübey Hatun oyuncağına değil buna kullanırım. 

S.Ö: Ziyaretçi sayısından memnun musu-
nuz?

S.A: Çok iyi. Bakın hiçbir müze ziyaretçilerin bı-
rakacağı para ile ayakta durmaz. Çok komik fiyatlar 
büyükler on lira çocuklar yedi lira. Birilerine bu da faz-
la geliyor. Keşke ücretsiz olabilse. Bunun yarısı vergiye 
gidiyor. Siz bunun üç dört katını bile alsanız bu mü-
zeyi ayakta tutamazsınız. Bakın bu sizin ikinci gelişi-
niz. Şarlo’nun oyuncağını gördüm dediniz. Aya giden 
Türk Bayrağını. Peki, onlara ne kadar ücret ödedim. 
Para nereden gelecek. Benden gidiyor. Dünyanın en 
büyük bebek evinden söz ettiniz O gerçek bir ev fi-
yatı. Ben o bebek evini buraya koyacağıma buradan 
bir dairede alabilirdim. Bunu tercih ettim. Bebek evini 
insanlar görebilsin diye para bulmaya çalışıyorum, 
çok koşturuyorum. Bir de devlete vergi ödüyorum. 
Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama ben hayattay-
ken sorun yok. Peki ya benden sonra? Benim iki tane 
çocuğum var. İki çocuğuma bırakacağım. İyi kötü bu 
gösterileri yapıyorum. İnsanlar bana karşı ilgili, destek 
oluyor. Peki çocuklarım? Onlar benim uçtuğum irtifa-
dan uçamazlar ki. Peki nasıl onlar ayakta tutacak. Bu 
sokakta görmüş olduğunuz bütün binaların yerinde 
köşkler vardı. Şimdi apartmanlar var. Toprak sahipleri 

orada oturuyor. Arkadaşlarım onlar. Onlar çocuklarına 
15-20 daire bırakacak onun gelirini bırakacaklar. Peki 
ben ne bırakacağım çocuklarıma. Çözmeleri gereken 
sorunlar yumağı bir tarihi köşk bırakacağım.

S.Ö: Yeni kitap müjdeniz var mı? Kitap oku-
ma açısından iştah açıcı özelliğiniz var. 

S.A: Yeni kitap müjdem var. Böyle hayal kahra-
manları üzerine bir kitap tasarlıyorum. Şimdi onu bi-
tirmeye çalışıyorum. Ben bir değil birkaç kitap aynı 
anda yazıyorum ve bitmek üzere olan hayal kahra-
manları. Onu aslında bitirdim. Geçtiğimiz yaz ayla-
rında yazdım. Bitirdim fakat dosyayı veremedim. Bir 
şeyler eksik geldi bana, ya da istediğim gibi olmadı. 
Yayınlansa yine çok okunacak, çok sevilecek eminim 
ama önce ben sevmeliyim. Bir şeyler eksik bir şeyler 
dolmalı diye beklettim. Çalışıyorum üstünde, arada 
buluşup okuyorum onu yeniden. Ama nelerin eksik 
olduğunu daha ben de anlayabilmiş değilim. Hani 
ressam tablosunu bitirir sonra karşısına geçer bakar 
ya! Siz bitmiş bir tablo dersiniz ama o içine sindire-
memiştir. Bir şeyler eksik te kendi de bilmez ne oldu-
ğunu, işte o duygular içerisindeyim.

S.Ö: Çocuklar için yazmayı hiç düşündünüz 
mü?

S.A: Hayır, çocuk edebiyatı çocuk dili çok fark-
lı bir dil. Bu yüzden kendinizi yaptığınız çalışma ve 
araştırmaların o literatürün dışına çıkarmanız gereki-

yor. Farklı bir dil oluşturmanız gerekiyor. Ben şu anda 
yazdığım Sunay Akınca kitapların geliştirilmesini ar-
zuluyorum. Bu alanı terk etmek istemiyorum. Çünkü 
gittikçe daha derine iniyorum. Derinlik sarhoşluğu 
vardır çeker ya insanı, o duyguları yaşıyorum. Yani bu-
radan çıkmak istemiyorum. Ben buraya aitim. Çocuk 
edebiyatı çocuk dili çok başka bir dil. Orada başka 
arkadaşlar yüzsün. Ben kendi denizimde bir şeylerle 
derinleşmeye çalışıyorum. Şu anda düşünmüyorum. 
Çok zordur çocuk kitabı yazmak. En zor alan, çok zor-
dur uğraşmak. Yani yazılan güzel örnekler var. Ama 
çok az. Çoğu çocuk kitabı değil. Çocukça kitap yani. 
Ama çok başarılı kitaplar da var.

S.Ö: Günümüzde çocukların eline bilgisayar 
veriliyor çocuk oyalansın diye...

S.A: Ne kadar korkunç ne kadar tehlikeli. Aman 
bize bulaşmasın da şurada bilgisayarla oynasın ne 
kadar kötü, yalnızlaştırıyorlar çocuğu ötekileştiriyorlar.

S.Ö: Hayal kuramıyor çocuk.

S.A: Oyuncakla oynayan çocuk, o oyunda ken-
dini başrole koyar. Oyunun hem senaristi hem yö-
netmeni kendisidir. Bilgisayar oyunu oynayan çocuk, 
labirentin içindeki fare gibidir. Fare peynir kokusunu 
alır ve onu bulmaya çalışır. Heyecanlanır fare peyniri 
bulduğunda sevinir. Oysa fare hiçbir şey bulmamıştır. 
Çünkü o peynire giden bir tek yol var ve onu oraya ben 
koydum. İşte bilgisayar oynayan çocuk bu çaresizliği 
bu cılızlığı bu zavallılığı yaşar. Çocuklarınıza bunu ya-
şatmayın lütfen. Oyuncaklarla oynasın hayaller kur-
sun. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Bir ülkenin geleceği 
o ülkedeki politikacıların vaatlerinde değil çocukları-
nın hayallerinde ve oyunlarındadır. Bize daha güzel 
bir Türkiye’yi çocuklarımız kuracak. Onların hayalleri 
kuracak. O yüzden onların dünyasına değer verelim.

S.Ö: Siz hayallerinizi gerçekleştirdiniz. Bu 
müzeyi kurdunuz.  

S.A: Evet gerçekleştiriyorsunuz cambaz ipin 
üstüne çıkıyor ama bu kez yürüdükçe yürümenin zor 
olduğunu anlıyorsunuz. Orada durmak önemli olan. 
Sonunda hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz ama onu 
sürekli kılmak onu yaşatmak çok  daha zor.

S.Ö: Ankara Eczacı Odası yayımı olan DOZ 
Dergisi adına, size çok teşekkür ederiz.
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Konya denildiğinde akla ilk Mevlana gelir. 
Mevlana denilince de Şems. 

Esasen bir höyük olan Alaeddin Tepesi, 
Konya’ya gidildiğinde muhakkak ziyaret edilir. 
Sonrasında da elbet, etli ekmek yenilir.

Konya denildiğinde, “Anadolu’nun buğday 
ambarı Konya” deyişini de unutmamak gerekir. 
Buğdaydan elde edilen unu herkes bilir ama, 
buğdayın birde altın sırrı vardır. O da Rüşeym’dir. 
Rüşeym, buğday tanesinin embriyo kısmı 
olup, filizlenme için gerekli tüm enerji ve besin 
kaynaklarını bünyesinde barındırır. Buğday 
tohumunun üremesini ve çimlenmesini sağlar. 
Yani, buğdayın kalbi ve hayat kaynağıdır. Bu 
nedenle “Doğanın altın sırrı” olarak adlandırılır. 
Lif değeri yüksek, tokluk hissi veren lezzetli bir 
besin maddesidir. Ancak, beyaz ekmek yapmak 
için kullanılan unda rüşeym yoktur. Buğdayın 
işlenerek una dönüştürülmesi sürecinde özel 
işlemler sonucunda ruşeym ayrıştırılır. Bu 
ayrıştırma işlemi esnasında bir ton buğdaydan 
sadece bir kilogram rüşeym elde edilir.

Dünyada ”wheat germ” olarak bilenen 
ruşeym, zengin bir mineral ve vitamin 
deposudur. Özellikle bitkisel kökenli E ve B grubu 
vitaminlerin de kaynağıdır. “alpha-Tocopherol” 
olarak adlandırılan doğal E vitamini, buğday 
rüşeyminden elde edilmektedir.  

E vitamininin yaşlılığı geciktirici özelliği ve 
vücutta hücre zarının dayanıklılığını sağlaması 
dolayısıyla bağışıklık sistemini destekleyerek 

kanserin önlenmesinde önemli rol oynadığı 
bilinmektedir. Ruşeymin, koroner kalp hastalığı 
riskini azaltması, pıhtı azaltıcı etkisiyle kanın 
akıcılığına, diyabetli hastalarda damar tıkanıklarının 
önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Ruşeym’in sinir sistemi hastalıklarında 
olumlu etki gösterdiği, gözde katarakt oluşumunu 
geciktirdiği, cildi güzelleştirip kırışıklıkları önlediği 
ve kısırlık tedavisinde etkin olarak kullanıldığını 
bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir.

Ruşeym’den yağ elde edilebilir. Bu yağ 
oldukça  zor elde edildiğinden kıymetli bir yağdır.  
Doğal enerji kaynağı olarak adlandırılabilen 
ruşeym yağı, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri 
bakımından zengin olup, Omega 9 yağ asitlerini 
de içermektedir. Yapısında A ve D vitaminlerini 
doğal olarak bulundurmasının yanı sıra, E vitamini 
oranı da oldukça yüksektir. Bu sayede yaşlanma 
etkilerini geciktirmeye ve bağışıklık sistemini 
desteklemeye yardımcı olur. 

Yüksek enerji gereksinimi olan sporcular 
ya da yoğun tempoda çalışan, genel yorgunluk 
problemi kişilerin günlük besin programlarına dahil 
edilebilir.

Rüşeym çok yararlı olmakla birlikte, özellikle 
genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu 
ortaya çıkan bağışıklık sistemine bağlı bağırsak 
problemi olan ”çölyak hastaları” ve lif kullanımında 
sakınca bulunanlar tarafından tüketilmemelidir.

Rüşeym tüketilirken, soğuk süt veya yoğurt ile 
karıştırılabilir.Taze ya da kuru meyveye ilave edilerek 
kullanılabilir. Çorba, salata gibi yiyeceklerin üzerine 
serpilerek tüketilebilinir. Yemek pişirirken baharat 
yerine vitamin olarak kullanabilecek bu ürün, aynı 
zamanda dünya mutfağındaki çeşitli yemek tarifleri 
için de tercih edilmektedir.

Konya’nın Altın Sırrı! 
Rüşeym…

Ecz. İsmail BUĞDAYCI
AEO Haysiyet Kurulu Başkanı





Son yıllarda  hayatımıza giren ve günlük yaşantı-
mızın vazgeçilmezi haline gelen ‘naylon’ ürünler,  hem 
insan hem hayvan hem de çevre sağlığı açısından 
büyük tehdit ettiğini görmekteyiz. Bugün bir bebek 
doğduğu andan itibaren altına bağlanan bezle birlik-
te naylonla temasa geçiyor. Ne acıdır ki, bir insanın 
ortalama ömrü 70-80 yıl sürerken;  hem bebek bezi-
nin hem de o bezi eve taşımak için kullanılan naylon 
poşetlerin ömrü yüzlerce yıl arasında değişebiliyor. 
İnsan doğuyor, büyüyor, yaşlanıp ölüyor, toprak olu-
yor ama naylon yüzyıllar boyunca ‘yok’ olmadan sinsi 
sinsi zarar vermeye devam ediyor. Temiz bir çevrede 
sağlıklı bir yaşam sürebilmek ve gelecek nesillerimize 
yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, plastik 
maddeler hakkındaki gerçeklere dikkat çekilmesi ge-
rekiyor.  Her kesimden insanların anlayabileceği bir 
dille plastik maddelerin zararlarını ortaya koymaya 
çalışmalıyız. 

Günümüzde plastik maddelerden tamamen vaz-
geçmek mümkün olmayabilir, fakat ‘zararı’ minimuma 
indirecek pratik bilgileri hayata geçirebiliriz. Davranış 
ve alışkanlıklarımızı değiştirmenin çok zor olduğunu 
biliyoruz. Ama çevremiz, geleceğimiz ve çocuklarımız 
için bunları yapma zorunluluğunu hissetmemiz gerek-
mektedir. Hepimiz biliyoruz ki kirletmemek, sonradan 
temizlemekten çok daha ucuzdur.

Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıktı?
Naylon, ortaya çıkarılan ilk sentetik madde. 

1930’da ABD’de bulunduğunda, laboratuarda adı 
henüz konulmamış bu harika maddeye bakarak Ame-
rikalı şöyle mırıldanmış: “ Now You Lost Old Nippon”. 
Bu sözcüklerin baş harflerinden de “NYLON” adı do-
ğuyor. Cümlenin Türkçesi şöyle: “İşte şimdi kaybettin 
yaşlı Nippon”. Nippon, Japonların kendilerine verdik-
leri ad

Naylon poşetler ilk önce ABD’de 1955’de ortaya 
çıktı ve yayılmaya başladı. 1970’den sonra da büyük 
bir hızla çoğalarak yayıldı. Bugün bilinen en önemli 
sentetik elyaf türleri şöyle sıralanıyor: “Naylon”, “Po-

lipropilen”, “Polyester”, “Akrilik elyaf” ve “Selülozik 
elyaf”lar. Bunlara ve hammaddesi olan malzemelere, 
birleşik, karma anlamında “kompozit” malzemeler de 
deniliyor. Naylon poşetler petrol türevi olan uzun po-
lietilenden üretilir 

.  
Yılda 5 Milyon Ton “Naylon Poşet” Üretiyoruz!
Dünyada her yıl değişik boyutta 1 trilyonu aşan 

naylon poşet kullanıldığı, bu torbalar için yaklaşık 250 
milyon ton plastik kullanıldığı tahmin ediliyor. Sadece 
ABD’de yıllık naylon poşet tüketimi 400 milyar adet 
olduğu belirtiliyor.

Ülkemizde naylon poşet kullanımı, 1980’lerin 
sonunda başladı. Bu yeni alışkanlık bir uygarlık gös-
tergesi gibi kabul görüp yaygınlaştı. Örneğin, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, İstanbul’da 
günde 10.000 ton üzerinde çöp üretilmektedir. Üreti-
len bu çöpün yaklaşık yüzde 10’luk bir kısmını naylon 
poşet ve diğer plastikler oluşturur.

Türkiye’de bir kişi günde ortalama 3 poşet kul-
lanıyor. Bir poşetin kullanım süresi ise ortalama 12 
dakika! Naylon poşetler aslında üretim anından iti-
baren dünya için tehdit oluşturuyor. Naylon poşet 
üretebilmek için 160-170 derecede eritilen plastikler 
makinelerden geçerek şekilleniyor. Ancak biyo çözü-
nür olmayan  poşetlerin doğadan yok olabilmesi için 
karada ortalama 400 yıl denizde ise 800 yıl zaman 
geçmesi gerekiyor. 

Sadece İstanbul’da yaklaşık 3000 market bulu-
nuyor. Ortama 15 milyonluk nüfusa sahip İstanbul’da, 
her beş kişiden birinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak 
adına her gün markete gittiğini ve ortalama 3 naylon 
poşetle marketten çıktığını düşünürsek, günde 11 
milyon 250 bin naylon poşet tüketildiği sonucu ortaya 
çıkıyor. İşte bu şekilde her hafta milyonlarca naylon 
poşeti serbest olarak doğaya bırakıyoruz. Buna bağ-
lı olarak, hem karada hem de denizde gün geçtikçe 

artan çevre kirliliği tüm canlılarda değişik hastalık 
risklerini de beraberinde getiriyor.  Plastik özünde 
petrol kökenli olduğu için kanserojen madde içeriyor! 
Naylon poşet sadece çöp ve kirlilik oluşturmaz, üre-
tim sürecinde suyumuzu tüketir, göl ve nehirlerin akış 
rejimlerini bozar, depolama sürecinde ciddi maliyetler 
oluşturur, doğal yaşam ortamlarına verdiği zararla, 
nesli tehlike altındaki türlerin varlığını tehlikeye sokar. 

Bu Kadar Naylon Poşet Ne Oluyor?
Plastik güneşe veya ısıya duyarlıdır. Işık plastik-

te kimyasal değişime yol açıyor. Zaman içinde zehirli 
petro-polimerler oluşuyor. İçindeki polimer maddeler 
yağ ile çözünüp kanserojen maddeye dönüşüyor. Son 
yıllarda kanser hastalarının artışının en büyük etkile-
rinden birinin aşırı plastik kullanımı olduğu söyleniyor. 
Denizlere her yıl milyonlarca kilo plastik torba atılıyor. 
Dünya yüzeyinin bir plastik çöplüğüne dönüşmeme-
sinin bir önemli nedeni, deniz diplerinin çöplük olarak 
kullanılması. (U.S. National Academy of Sciences).

Plastik torbalar ışık altında kimyasal çözülmeye 
uğruyor. Zaman içinde daha küçük ve daha zehirli 
petro-polimerlere bölünüyor. (CNN.com/technology 
November 16, 2007). Toprağı ve suyu zehirliyor. Plas-
tik torba atıklarından kaynaklanan mikroskopik zehir-
li parçacıklar besin zincirine giriyor. Doğal hayatı ve 
canlıların hayatını olumsuz etkiliyor. Hastalıklar artıyor. 
(World Wildlife Fund Report 2005). Çözüm, plastik tor-
ba kullanımının yasaklanmasıdır. Plastik torba yerine 
kâğıt torbalar veya bez torbalar kullanımıdır. Dünyada 
bu yönde gelişmeler var. Birçok ülkede, bazı şehirler-
de plastik torba kullanımı yasaklandı veya vergilendiri-
lerek plastik torbanın fiyatı artırıldı. Böylece kullanıcılar 
caydırıldı.

Türkiye’de öncelikle halkın plastik torbanın hem 
doğaya hem canlıların sağlığına zararı konusunda bil-
gilendirilmesine önem vermemiz lazım.” 
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“Cansız” Naylonun Ham Yaptığı “Canlı” De-
niz Kuşu Sayısı:  Yılda 1 Milyon 

Burada şunu vurgulamakta fayda görüyorum. 
Günümüzde plastik ambalaj ve naylon poşetlerin ha-
yatımızdan “tamamen” çıkması veya hiç kullanılma-
ması mümkün olmayabilir. Plastik maddeler, ambalaj-
lar ve naylon poşetler hayatımızın her alanına girmiş, 
kullanım kolaylığı, hafifliği ve ucuzluğu sayesinde ya-
şantımızda müthiş bir kolaylık sağlamıştır. Ancak bu 
faydaları ile beraber çok önemli problemleri de ortaya 
çıkarmaktalar. 

Naylon poşetler yılda bir milyon deniz kuşunun, 
100 bin deniz memelisinin hayatına mal oluyor. Kutup 
yakınlarındaki bölgelerde yaşayan “fulmarus glacialis” 
adlı deniz kuşu türü de plastik kirliliğinden etkilenen 
türler arasına girdi. Grönland’dan Kanada’ya, oradan 
Fransa’nın kuzey bölgelerine kadar yayılan, kuzey ya-
rımkürenin büyük kısmında yaşayan “fulmarus glacia-
lis” üzerine Kanada’nın endüstri bölgelerinden görece 
uzak Devon adasında yapılan bir bilimsel araştırma 
sorunun ciddiyetini ortaya çıkardı. Bu kuş nüfusu At-
lantik Okyanusu’nun kuzeyinde kışladıktan sonra, ba-
harda Davis Körfezine göçüyorlar. Bu iki bölge onların 
plastik çöpleri yedikleri yerler olarak tahmin ediliyor. 
Bu kuşların kursakları ve taşlıklarında 236 çeşit plastik 
bulundu. Bunların ancak yüzde 2’sinin endüstriyel atık 
olduğu, geriye kalanların da evsel atıklardan oluştuğu 
saptandı. Araştırmacılar, kuşların mide muhtevasında 
yumuşak plastikler (kauçuk gibi), balıkçı ağları, hazır 
yiyecek kapları parçaları, şişe mantarları, yara bant-
ları ve çoğunlukla plastik kutu parçalarından oluşan 
katı cisimler buldu. Kuşların yüzde 31’inin bu kirlilikten 

etkilendiği belirlendi. Aralarında en şansız olanının 
sindirim sisteminden 54 parça plastik çıkarıldı. Kuzey 
Pasifik bölgesinde kuşların kirlilikten etkilenme oranı 
yüzde 79’a yükseliyor. Arktik bölgede son otuz yıldır 
bu oranlar artıp durmakta. Bu durum Pasifik’te bir 
olgu haline gelen “çöp anaforu”nun kutuplara yayılma 
tehlikesi taşıdığını da gösteriyor. 

Neden Bu Kadar Zararlı?
Naylon poşetler beyaz ya da şirin renklerde gö-

rünse de karbon türevidir. Bunun sonucu olarak sıcak-
lık gün ışığı vs. nedenlerle kimyasal değişikliklere uğ-
rayabilir. İnsan da karbon türevi bir varlık olduğu için 
etkileşimleri doğal olarak vardır. 

Plastikler güneşe veya ısıya çok duyarlıdır. Işık 
plastikte kimyasal değişime yol açıyor. Zaman için-
de zehirli petro-polimerler oluşuyor. İçindeki polimer 
maddeler yağ ile çözünüp kanserojen maddeye dö-
nüşüyor. Plastik ambalajların zararı çevreye yayılarak 
kirletmek düzeyinde kalmıyor. Örneğin PVC şişeler 
sıcak kalıplamayla yapılıyor. Bu işlem esnasında gaz 
haline dönüşen uzun zincirli klor bileşikleri sıkışarak 
şişe içinde kalmaktadır. Eser oranda çözülme ihtimali 
vardır ki, klor gazı kanserojen özellik taşır ve yağlarda 
birikebilir. 

• Naylon poşetler ışık altında kimyasal çözün-
meye uğrar. Zaman içinde daha küçük ve daha ze-
hirli petro-polimerlere bölünürler. Dolayısıyla toprak 
ve suyumuz zehirlenir. Sonuçta bu mikroskobik zehirli 
parçacıklar besin zincirine girer. İşte o zaman doğal 
hayatın geleceği tehlikededir. Bu çözünmenin de Kü-
resel Isınma kadar tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. 

• Denizlere her yıl milyonlarca kilo naylon poşet 

atılıyor. Dünya yüzeyinin bir plastik çöplüğüne dö-
nüşmemesinin bir önemli nedeni de deniz diplerinin 
çöplük olarak kullanılması. (U.S. National Academy of 
Sciences).

• Çevreye saçtığımız bu atıklarla bilmeden bir 
veya birçok hayvanın katili olabiliriz. Naylon poşetle-
rin çevreye saçılması nedeniyle balina, yunus, fok gibi 
memeli hayvanların yanı sıra balıklar ve deniz kap-
lumbağaları gibi 200 farklı deniz canlısının hayatı teh-
likeye girmektedir. (World Wildlife Fund Report 2005). 
Çöpten beslenen kara hayvanları veya kuşlar da bu 
tehlikeden etkilenmektedir. Dünya Doğa Vakfı’na göre 
deniz hayvanları, denize atılan naylon poşetleri yiye-
cek sanıp yedikleri için, her yıl 100,000’in üzerinde 
balina, fok, su kaplumbağası kuş,  ya sindirim sis-
temleri bozuluyor, yaralanıyor ya da ölüyor. Karada ise 
inekler, keçiler ve öteki hayvanlar yem ararken genel-
likle plastik parçalar yiyorlar. Bu nedenle hastalanabi-
liyor ve hatta ölüyorlar.

• Kimyasal maddeler içeren siyah naylon poşet-
ler, sadece toprağa değil, içine koyduğumuz sebze 
ve meyveler aracılığıyla insan sağlığına da zarar vere-
biliyor. Özellikle incir, üzüm, çilek gibi poşetle temasta 
olabilen meyveler taşınmamalı.   Kanserojen madde 
içeren siyah poşetler (hurda poşet) ise insan sağlığı 
açısından çok daha ciddi tehdit! Atık maddelerden 
üretilen siyah poşetler, insan sağlını tehdit ediyor. 
Genellikle seyyar satıcı ve pazar esnafının kullandığı 
siyah poşetler, pet şişe, kova ve tıbbi atık gibi madde-
lerin toplanarak tekrar işlenmesiyle üretiliyor. 

• Naylon poşetlerin imhası sırasında çok tehli-
keli gazlar açığa çıkar. Yapılan araştırmalarda, bir yıl 
içinde sadece ABD’de 12 milyon varil petrol, naylon 
poşet yapımı için kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Dört ki-
şilik bir ailenin bir yılda kullandığı poşet sayısı ise tam 
1460’ı buluyor. Yapılan hesaplamalardan, ortalama 
olarak her gün bir kişinin bir poşeti kullandığı ve sonra 
da attığı ortaya çıkıyor.  

En Pis Atıkların Ürünü
Siyah naylon poşetler, genellikle çöplerden top-

lanan işe yaramaz diye atılan her türlü pis malzeme-
nin, pet şişe, kova ve tıbbi atık gibi maddelerin topla-
narak tekrar işlenmesiyle yapılmaktadır. 

Çöplüklerden toplanan malzemelerle yapılan 
bu poşetlerin tüketiciye sunulmadaki rengi siyahtır. 
Kusurları açıkça siyah bir renkle belirsiz hale getiril-
mektedir. Rengi iyice sabitleştirmek için Kodekste 
kullanılmasına “kesinlikle” izin verilmeyen siyah boya, 
ayrıca kullanılır. Siyah boyanın kendisi bile başlı başı-
na büyük bir tehlikedir! 
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Üretimi yıllık 260 bin tonu bulduğu belirtiliyor. 
Özellikle de pazar esnafı ise şeffaf poşetlere göre 
ucuz olduğu için bu poşetleri tercih ediyor. Bu oran, 
birinci sınıf malzemeden yapılan naylon poşetlerle bir-
leşince rakam katlanıyor. 

Atık malzemelerden yapılan poşetlerin kimyasal 
yapıları gereği düz bir yapı elde edilemiyor. Aksine her 
türlü mikroorganizmaların rahatlıkla yaşayabileceği 
pütürlü bir yapı oluşturulmakta ve mikroorganizmalar 
buralarda rahatlıkla yaşayabilmektedirler. Atık madde-
lerin işlenmesiyle elde edilen kanserojen riski yüksek 
siyah naylon poşetler sağlık açısından büyük risk ta-
şıyor

Atık maddelerin dönüştürülmesi sırasında şeffaf-
laştırma mümkün olmadığı için koyu tonlarda renklen-
dirme yapılıyor. Poşetin kaliteli olup olmadığını koku-
sundan ve dokunulduğunda çıkardığı sesten anlamak 
mümkündür. Kaliteli poşet kırıştırırken ses çıkarıyor. 
Kalitesiz poşetler ise katlandığında bu sesi duymak 
mümkün değil, ayrıca kötü bir kokusu var. Kaliteli po-
şet ise kokusuz oluyor.

 “Biyobozunur” Poşetler, Gerçekten Doğa 
Dostu mu?

Günümüzde üreticilerin de çoğu naylon poşetle-
rin zararını kabul ediyorlar ve bu zararları göz önünde 

bulundurarak son yıllarda doğada çözünür özellikte 
poşetlere büyük bir ilgi var. Ülkemizde de pek çok 
market ve alışveriş merkezinde üzerinde “doğa dos-
tu” yazan poşetler görmekteyiz. Tabii bu poşetleri ilk 
kullanmaya başladığımız günden beri aklıma takılan 
soru bu poşetler gerçekten doğa dostu mu? Sonuç-
ta hammaddesi plastik olan bir ürün tamamıyla doğa 
dostu olabilir mi? Bu sorularımıza bilimsel araştırmala-
rın verdiği cevap: Maalesef hayır! 

İngiliz bilim adamları, son dönemlerde kullanı-
mı yaygınlık kazanan ve ‘’biyobozunur’’ teknolojisiyle 
üretilen naylon poşetlerin, doğa için sanıldığı kadar 
zararsız olmadığını iddia etti ve yüzde 100 doğada 
çözünebildiği belirtilen bu “bio” özellikli poşetlerin de 
çevreye sanılandan daha fazla zararlı olabileceğini 
ortaya koydu. Doğa dostu olduğu belirtilen bu poşet-
lerde, çok daha hızlı çözünebilmelerini sağlayan ve 
küçük oranlarda katkı maddeleri içeren “biyobozunur” 
plastik maddesi kullanılıyor. Loughborough Üniversite-
si tarafından yapılan ve İngiliz Çevre, Gıda ve Köy işleri 
Bakanlığı tarafından desteklenen araştırmayı yürüten 
bilim adamları, içerisindeki kimyasal katkı maddele-
ri dolayısıyla, bu poşetlerin, geleneksel dönüştürme 
metotlarına ve kompostlamaya uygun olmadığını ifa-
de ettiler. 

Temmuz 2010’da Buğday Derneği’nden yapılan 
açıklama da bu araştırmayı doğruluyor. Buğday Der-
neği temsilcilerinin Brüksel’de görüştükleri Plastics 
Europe (Avrupa Birliği Plastik Üreticileri Birliği) Tüketici 
İlişkileri ve Çevre Direktörü Michael Poulsen’in “biyo-
bozunur poşetler”  konusundaki görüşü şöyle:  

“Naylon torbaların üzerine ‘biyobozunur’ ya da 
‘doğada çözünür’ gibi ifadelerin konması kafa karı-
şıklığı yaratıyor. Bu naylon poşetlerin çoğu, ancak 
çok özel koşullar altında çözünebiliyor ki, bu koşullar 
dünyada sayılı çöp toplama ünitesinde mevcut.” Bay 
Poulsen, bu tip bilgilendirmelerin bazen yarardan çok 
zarar getirdiğini de dile getiriyor: “Süpermarket müşte-
rileri ‘nasılsa doğa dostu’ diyerek bu naylon torbaları 
bol keseden kullanmaya devam ediyorlar. Doğa dos-
tu gibi görünen bu çözüm aslında doğaya daha fazla 
zarar veriyor”. 

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Doç.Dr. 
Osman Arıkan, “biyobozunur” poşetler yüzünden or-
taya çıkan anlam kargaşasından yola çıkarak konuyu 
çok güzel açıklamış: 

“İngilizcedeki “biodegradable plastics” terimi 
türkçede “biyobozunur plastikler” olarak ifade edi-
lir ve biyolojik olarak (mikroorganizmalar vasıtasıyla) 
parçalanabilir plastikler için kullanılır. Bununla birlikte 
gerek ülkemizde, gerekse dünyada hangi tür plastik-
lerin ‘biyobozunur plastik’ olarak değerlendirileceğine 
dair tartışmalar yaşanıyor. Bunun nedeni ‘biyobozunur 
plastikler’ için birden fazla standart test metodunun 
olması. Burada testler arasındaki en büyük fark, tes-
tin gerçekleştirildiği sıcaklık, pH gibi koşullar. Bunun-
la birlikte testlerin bir kısmı yanıltıcı; örneğin kompost 
edilebilir plastikler için test sıcaklığı 55 oC’dir. Ancak 
bu testi geçen plastikler kompostlaştırma işlemine tabi 
tutulmuyorsa, yani doğadaki sıcaklıklara (maksimum 
20-30 oC),  maruz kalıyorsa bu plastiklerin parçalan-
ması testte belirlenen süreden çok daha uzun zaman 
alacaktır.”  

Fatih Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Dr. Sami Gören ise çevre dostu poşetlerin 
de kanserojen etkiye sahip olduğunu ve bütün naylon 
poşetlerin hammaddesinin aynı olduğunu belirtiyor.Dr. 
Sami Gören’in bu konudaki açıklaması şöyle: “Yapım 
aşamaları ve hammaddesi göz önüne alındığında, 
hemen hepsi kanserojen etkiye sahip. Hatta güneş 
ışınları ile bozunmaya ve parçalanmaya başlayınca 
kirlilik etkileri daha da artıyor. İnsanlar daha rahat bu 
poşetlerden kullanmamalı, naylon poşetleri mümkün 
olduğunca hayatımızdan çıkarmalıyız.” 

Çevre dostu poşetlerin de aflatoksin içerdiğini 
söyleyen Memorial Hastanesi Biyokimya Uzmanı Dr. 
Nilgün Tekeşin, bu maddenin gıdalara teması halinde 
yiyeceklere kansere yol açan cıva, kurşun, kadmiyum 
gibi zararlı maddelerin geçtiğini belirtiyor. (8)   Dr. Nil-
gün Tekeşin’nin açıklamalarına kulak verelim: “Plastik 
maddeler, yüksek ısı ile çözündüğünde ortama yayılır. 
Plastik maddelerin içeriğindeki bileşenler ise kanse-
rojendir. Dolayısıyla gıda maddelerinin saklanması 
esnasında uzun süreli güneş ısısı altında kalması bile 
bu kanserojenlerin insan sağlığını tehdit etmesine ne-
den olacaktır. Sağlığımızı korumak için naylon poşet-
leri mümkün olduğunca kullanmayalım. File ve kumaş 
çantaları tercih edelim.” 

Türkiye’de önlemler alınmaya başlandı

Türkiye’de, naylon poşet kullanımı serbest! İste-
yen istediği kadar kullanabilir… Kese kâğıdı, bez tor-
ba ve file kullanım alışkanlığı ise yok denecek kadar 
az. Naylon poşetlere vergi ya da para cezası da yok. 



Bununla birlikte küçük de olsa umut verici ve sevindi-
rici olan 2007 yılı itibari ile Türkiye’deki bazı yerel yö-
netimlerin naylon poşetlere kullanım yasağı getirmeye 
başlaması. Diğer yandan, PAGEV ve PAGDER, Çevre 
ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü 
tarafından oluşturulmuş bulunan Ambalaj Komisyo-
nunun altında oluşturulan “Taşıma Amaçlı Kullanılan 
Alışveriş Poşetlerinin Kullanımının Azaltılması” Komis-
yonu, naylon poşet kullanımının azaltılması için yol ha-
ritasını üzerinde çalışıyor.

Naylon poşete karşı ilk adım
Plastik poşetlerin asıl ve en büyük zararı kullan-

dıktan sonra başlıyor. Plastik poşetlerin sadece %1’i 
geri dönüştürülebiliyor, %99’u doğada kalıyor ne ya-
zık ki. En fazla birkaç saat kullandıktan sonra attığımız 
plastik poşetlerin doğada yok olma süresi bin yıl… Ve 
bu bin yıl süresince plastik poşetler doğada uslu uslu 
yok olmayı beklemiyorlar. Güneş ışığı altında kimyasal 
çözünmeye uğrayarak toprak ve suya karışan tehlikeli 
bir zehir oluyor sorgusuz sualsiz hayatımıza soktuğu-
muz plastik poşetler. Ve besin zincirine karışarak do-

ğal yaşamın dengesini alt üst ediyor, yüzlerce hatta 
binlerce hayvanın katline yol açıyor. Belki nesillerini 
yok ediyor…

Halkımız duyarlı olsun
Bu konuda herkese sorumluluk düşüyor. Temiz 

ve yaşanılabilir bir dünya için insan sağlığı ve çevre 
temizliğine azami dikkat etmemiz gerekir. Yıllar önce 
yaptığımız gibi pazara, çarşıya çıktığımızda file ve bez 
torba kullanırsak temiz bir dünya yolunda önemli bir 
adım atmış olacağız.

Tekrar file alsak, en alta patatesleri yerleştirsek, 
üste patlıcanları dizsek, patlıcanın uzun sapları file-
den dışarı çıksa, kese kâğıdında aldığımız domates-
leri de koyup son sıraya salata malzemelerini yerleş-
tirsek. Zamanında 60 yaşlarındaki emekli amcaların 
taşıdığı fileyi veya eski Türk Filmlerinden gördüğümüz 
fileleri şimdi çoluk çocuk hepimiz taşısak. Yani fileye 
itibarı yeniden kazandırsak fena mı olur sanki? 

Atık maddelerin işlenmesiyle elde edilen hastalık 
riski yüksek naylon poşetlerin insan sağlığı açısından 
risk taşıdığından dolayı, bu tür malzemeler yerine 
geçmişte yaygın kullanılan geri dönüşümü mümkün 
kese kâğıdı tercih edilebilir.

Oysa kese kâğıdı kullanarak hem kâğıt israfını 
önlüyorduk (Çünkü çoğunlukla gazete kâğıtlarından 
yapılıyordu), hem de yiyeceklerimizi, kendi sağlığımızı 
ve tabiatı koruyorduk. Kese kâğıtları o kadar sağlıklıy-
dı ki yapışkanı bile hamur ile yapılıyordu. Kese kâğıt-
larına ve fileye yaklaşık 20- 25 yıl önce veda ettik. Yani 
25 yıldır bu zehirle yiyeceklerimizi taşıyoruz. Filelerin 
uzun süreli kullanımının ardından büyük pazar çanta-
ları kullanıldı, sonrasında da naylonun pazardaki yeri 
keşfedildi. 

*Bu yazı 2011 yılında Hayy Kitapevi tarafından 
yayınlanan “Naylon Aşkı Öldürür” kitabımdan alıntı 
yapılarak hazırlanmıştır.
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Prof. Dr. Hamdi Temel, Sorgun’da doğdu, İlk ve orta öğretimini sorgunda tamamladı ve 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olarak, Dicle Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Kimya Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1990- 1996 yıllarında Fırat üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları-

nı tamamladı. 2008 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, 2013 yılında da Eczacılık Fakültesine profesör olarak atandı. Bu zamana kadar 84’ü yurt dışı yayını olmak üzere 98 

yayını vardır. 30’u yurt dışı sempozyumu olmak üzere 129 adet sempozyuma katılarak çalışmalarını sunmuştur. Çalışmaları Wep of Science’de 785 atıf almıştır. 21 adet farklı bilimsel 

dergilerde hakemlik görevlerini yapmaktadır. 1-6 Haziran 2014 tarihleri arasında Kyoto Japonya’da ACS (American Chemical Society) tarafından Yetmişincisi düzenlenen Advanced 

Catalytic Science and Techonology konferansında poster olarak sunularak, en iyi poster ve en değerli çalışma ödülünü ve 26 Haziran 2014 tarihinde Sorgun kaymakamlığının 

düzenlemiş olduğu  “Kınalı Hasan Başarı Ödülü” nü almıştır. Çalışma alanları; Sentez ve Karakterizasyon, Polimerik malzemeler, DNA etkileşmeleri, Antibakteriyel, antifungal ve 

Antikanserojen etkileri çalışmaları, Çevre Kirliliği (su kirliliği, petrol kirliliği, petrol metal analizleri antibakteriyel çalışmaları vs), Güneş pilleri, İlaç kimyası, Katalitik çalışmalar, Ekstrak-

siyon, Spektroskopik çalışmalar, Bor kimyası. Şuan Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kurucu Dekanı ve D.Ü. Bilim ve Teknoloji uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu Müdürlüğü 

görevlerini yürütmektedir. Dicle üniversitesi Senato ve yönetim kurulu üyesidir. 9’zu proje yürütücü olmak üzere 21 projede görev almıştır. 2008 ve 2011 Yıllarında I. Akademik Per-

formans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 1. ve 2009 Yılı II. Akademik 

Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Alanında 1. olarak seçilmiştir. Kazakistan Kazak 

Biritish Teknik üniversitesinde yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş, Estonya Talin Teknoloji Üniversitesi, Amerika Maryland Universitesi, Virginia Tech Universitesi ve National 

Institute Healty, Avusturya Linz de Johannes kepler Universitesi, İtalya Roma’da Sapienza Universitesi’nde araştırma ziyaretlerinde bulunmuş, Avrupa Birliği Projesi kapsamında 21 

gün Avusturya Viyena’da “Çölyak Hastaları için Tıbbi Ekmek Yapımının Öğrenilmesi” projesinde görev almıştır. 2011 yılında Hayy Kitapevi tarafından “Naylon Aşkı Öldürür” ve 2013 

yılında LAP LAMBERT tarafından basılan “Polymer and monomer ligands of Schiff bases with various applications” kitapları basılmıştır. Çevre Bilincini Geliştirme Derneğini kurarak 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmaktadır. Çok sayıda radyo televizyon ve basın yayınlarda naylon poşetlerin kullanımlarının azaltılması ile ilgili görüşleri, yorumları ve canlı 

programları mevcuttur.   Çeşitli gazete ve internet sitelerinde güncel konularda haftalık köşe yazarlığı yapmaktadır.                                                        

Hamdi Temel Kısa Özgeçmiş
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Önceki sayılarda ülkemizin gezip görebildiğim 
güzel yerlerini sizlerle elimden geldiğince paylaşmış-
tım. Yurtdışında da defalarca bulunmama rağmen 
hiçbiri anlatmaya değer gelmemişti. Ta ki Küba’yı gö-
rene kadar. 

Amerika’nın güneyinde yaklaşık 150 km mesa-
fede bulunan 1200 km’nin üzerinde uzunluğa sahip 
Karayipler’in bu en büyük adasının batısında Meksi-
ka, Bahamalar, güneyinde Cayman adaları  ve  Jama-
ika ile güneydoğusunda Haiti ve Dominik Cumhuriyeti 
bulunuyor. 

Nüfusu 12 milyon civarında olan adada 2 milyon 
kişi başkent Havana’da yaşıyor. Tropikal bir iklime sa-
hip olduğu için bizim gittiğimiz geçen kasım ayında 

sıcaklık 30 derecenin üstündeydi. Bu da Türkiye‘ye 
döndüğümüzde soğuk şoku yaşamamıza neden 
oldu.

Türk Hava Yolları’nın Küba’ya seferleri başlama-
dığından Air France ile Paris aktarmalı gidip gelmek 
zorunda kaldık. Bizim hava yollarımızın konforu ve 
rahatlığı özellikle yemekleri hiçbir yabancı firmada 
olmadığı gibi doğrudan Küba’ya uçuş yerine Paris’e 
uğramak zaten bir hayli uzun olan yolu daha da uzatı-
yor. İstanbul’dan itibaren yaklaşık 14 saatlik bir yolcu-
luktan sonra Küba’ya indik.

İlk durağımız Havana’ya tur şirketi tarafından 
transferimiz yapılarak tarihi bir otel olan National Ho-
tel’e yerleştik. Denizin üzerinde mükemmel bir man-

KÜBA - HAVANA

Küba halkı sağlık konusunda 
hiçbir ücret ödemediği gibi 

rutin kontrolleri bağlı oldukları 
doktorlar tarafından sürekli 

yapılıyor. Hekim başına 
düşen hasta sayısı az olduğu 
için hasta takipleri rahatlıkla 

yapılabiliyor. 

Ecz. Nesrin ÖZASLAN 
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zaraya, geniş ve yemyeşil bir bahçeye sahip otel, 
içinde tarih barındırıyor ama bir o kadar da bakımlı ve 
temiz, üstelik akşamları canlı müzik eşliğinde gösteri 
yapılıyor. 

Küba’da ana dil İspanyolca ama hemen herkes 
İngilizce biliyor. O yüzden anlaşmakta zorluk çekme-
dik. Okuma yazma oranı % 98-99’larda çünkü eğitim 
en çok önemsedikleri ve asla taviz vermeyecekleri 
konuların başında geliyor.

Eğitim gibi bir diğer önem verdikleri husus da 
sağlık. Küba halkı sağlık konusunda hiçbir ücret öde-
mediği gibi rutin kontrolleri bağlı oldukları doktorlar ta-
rafından sürekli yapılıyor. Hekim başına düşen hasta 
sayısı az olduğu için hasta takipleri rahatlıkla yapıla-
biliyor. Bizde bir aile hekimi 4000-4500 kişinin sağlı-
ğından sorumluyken orada 1000 kişiye 6-7 doktor 
düşüyor. Bu da ortalama insan ömrünün 75-80 yaş-
lara kadar uzamasını sağlıyor. Aşı konusunda da son 
derece gelişmiş olduklarından birçok ülkeden dev-
let başkanı düzeyinde insanların tedaviye geldikleri 
söyleniyor. Akciğer, mide, kolon ve lenf gibi 10 çeşit 
kanser tedavisi için serum üretmişler ve bunları sağlık 
alanında işbirliği yaptıkları başka ülkelerle de payla-
şıyorlar. Kaldığımız otelde Türkiye’den bir ilaç firması 
yetkilileriyle karşılaştık. Küba’lı yetkililerle ilaç ithalatı 
konusunda toplantıya geldiklerini söylediler.

Küba’nın para birimi Küba pesosu fakat ülkeye 
gelen yabancılara cuc adı verilen başka bir para kul-
landırılıyor. O kadar yaygınlaşmış ki Küba halkı da o 
parayı kullanmaya başlamış. 1 euro 1,2 cuc yapıyor.

 
Küba halkı, yerlilerden, İspanyol kaşiflerinin to-

runlarından ve şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak 
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üzere getirilmiş Afrika kökenli insanlardan oluşuyor. 
Hepsi de birbirleriyle uyum içinde ve aynı şartlarda 
yaşıyorlar. Herkes iş sahibi ve hepsi devlete çalışıyor. 
Yaşam standartları hemen hemen aynı. Temel gıda 
maddeleri herkesin ulaşabileceği kadar ucuz ve ye-
terli. Barınma sorunu da bir plan dahilinde devlet ta-
rafından çözülmüş. Dolayısıyla ülkede açlık olmadığı 
gibi kimse evsiz değil. 

Amerika’nın uyguladığı ambargo nedeniyle tek-
nolojileri oldukça geride kalmış. Eskiden Sovyetler 
Birliği’nden yardım alıyorken birlik bölündükten sonra 
yardım kesilmiş. Şimdi en büyük destekçileri Çin. Tu-
ristlerin gezi ve transferlerini Çin’den gelen yeni oto-
büslerle yapıyorlar. Onun dışında hemen her yerde 
eski model Amerikan arabaları var. Bazıları üstü açık 
olan bu renk renk şirin arabalar taksi olarak  da kulla-
nılıyor. Yine şehir içi taşımacılığı yumurta gibi 2-3 kişilik 
arabalar ve at arabaları ile yapılıyor.  

Gece gündüz her yerde müzik var. Öğle yeme-
ği için oturduğunuz bir yere biraz sonra 3-4 kişilik bir 
grup geliyor ve gitar eşliğinde Küba şarkıları söylüyor-
lar. İlgilenip alkışlarsanız programın sonunda 10 cuc 
karşılığında CD satmak istiyorlar. Bunu da çok ısrar 
etmeden son derece kibar bir şekilde yapıyorlar. Da-
yanamayıp bir tane alıyorsunuz sonra başka bir yerde 
bir tane daha. Evde güzel bir albümüm oldu.  

Küba’da beni en çok etkileyen çok da duygulan-
dıran şey Havana’nın merkezindeki parkın en güzel 
yerinde Atatürk’ün büstünü görmek oldu. Öyle ki ona 
sarılıp fotoğraf çektirirken sanki Türkiye’den binlerce 

kilometre uzakta değilmişiz gibi geldi. Büstün altında 
Türkiye’nin kurtarıcısı yazıyordu. Bu konuda konuştu-
ğumuz Kübalılar sizin için Atatürk ne ise bizim için de 
Che öyle dediler. Che Guevara’yı o kadar çok seviyor-
lar ki ülkenin her yerinde; binaların üzerinde, tişörtler-
de, arabaların üstünde, hediyelik eşyalarda, takılarda 
hep onun resimleri olduğu gibi her müzik grubunun 
repertuarında Kumandan Che Guevara için yazılmış 
Sonsuza Kadar (Hasta Siempre) şarkısı var. Benim de 
en zevkle dinlediğim şarkı buydu çünkü hepsi de çok 
içten söylüyordu. 

Eski Havana’da evlerin büyük çoğunluğu olduk-
ça eski ama balkonlarındaki çiçekler hatta ağaçlar bu 
eski evleri sevimli hale getirmiş. Merkezin biraz dışına 
çıktığınızda muhteşem bir doğayla karşılaşıyorsunuz. 
Her yer yemyeşil ağaçlarla kaplı ve aralarında bazen 
nehir bazen de göletler, seyretmeye doyamıyorsunuz. 
Şehrin içindeki bir parkta bile ağaçlar o kadar büyük 
ve el değmemiş ki sarmaşıklar perde gibi bu dev 
ağaçları sarmalamış. 

Küba denince ilk akla gelenlerden biride puro. 
Rehberimiz bizi Havana’daki resmi puro satış yerine 
götürdü. Burada Che’nin ve Castro’nun kullandığı 
markaları gösterdiler. Öyle bir alışkanlığımız olmadığı 
için bize pek cazip gelmedi ama yine de birkaç tane 
eş dost için aldık. Sokaklarda daha ucuz fiyata da 
puro satılıyor. Ancak bunların hem büyük oranda muz 
kabuğu içerdiğini hem de havaalanındaki kontrolde 
sıkıntı olabileceğini söylediler. Gerçi çıkarken hiç kim-
senin çantasını açtıklarını görmedim. Puro konusunda 



söylemeden geçmek istemediğim bir şey de öyle ef-
saneleştiği gibi kimse bacağında puro sarmıyor.

Havana’yı gezerken çok orijinal bir parfüm dük-
kanı bulduk. Çiçeklerden doğal yöntemlerle üretimi 
gözünüzün önünde yapıyorlar ve beğendiğiniz koku-
yu hatta dilerseniz birden fazla kokuyu karıştırılmasını 
istedikten sonra beğendiğiniz şişeye doldurtuyorsu-
nuz. Fiyatları da çok uygun, şişenin büyüklüğüne ve 
şekline göre değişiyor. Ben en çok yasemin kokusunu 
beğendim ve bir şişe aldım.

Yine dolaşırken rastladığımız antika drog dükka-
nı mesleğimizden dolayı hepimizin ilgisini çekti. Duvar 
boyunca raflarda düzenli bir şekilde sıralanan porse-
lenden yapılmış ilaç kavanozları gerçekten çok hoş 
görünüyordu.

Küba’da görülmesi gereken yerlerden biri de Pı-
nar Del Rio. Havana’dan yine şahane bir manzara eş-
liğinde yaptığımız yolculuktan sonra Pınar Del Rio’da 
rom fabrikasını gezdik. Küba’da en çok tüketilen Mo-
jito ve Pina Colada gibi içeceklerin hazırlanmasında 
kullanılan rom içkisinin nasıl yapıldığını ve şişelendiği-
ni gördük. Adı fabrika da olsa işlemlerin büyük bölümü 
elle yapılıyordu. Şişeler büyük bir kazanda elle yıka-
nıyor ve rom doldurulduktan sonra mantarlar çekiçle 
vurarak kapatılıyordu. 

Fabrikadan ayrıldıktan sonra bu defa tütün tar-
lalarını görmeye gittik. Yol boyunca Küba’nın milli 
ağacı olan 20 metre uzunluğundaki palmiyeler ve 
muz ağaçlarından sonra boy boy tütünlerin yetiştiği 
tarlalara ulaştık. Tarlanın hemen yanında tütünlerin de-
polandığı palmiye yapraklarından yapılmış bina vardı. 
Burada tütün yapraklarının bazıları ipe dizilerek kurut-

maya bırakılmış, kuruyanlar ise balya haline getirilerek 
üst üste konmuştu. Tarlanın diğer tarafındaki başka bir 
binada ise tütünler puro haline getiriliyordu.

Pınar Del Rio gezisinin son noktası olarak devrim 
hareketini başlatan Küba yerlilerinin eskiden yaşadığı 
mağaraların bulunduğu dağa gittik. Dağın bir yüzüne 
120 metre yüksekliğinde 180 metre uzunluğunda re-
simler yapılmıştı. Dünyanın en büyük duvarı dedikleri 
bu yerin hikayesi de şöyleymiş; 1959 yılının eylül ayın-
da dağdaki mağaralarda balık fosilleri ve antik çağ-
larda yaşayan bazı canlıların kafataslarının bulunması 
üzerine buraya Küba halkının geçirdiği biyolojik ve 
coğrafi evrimi temsil eden bir resim yapılmasına karar 
vermişler. 1960 yılının mart ayında 18 işçi tarafından 
boyama işlemi başlamış ve tamamlanması 4 yıl sür-
müş. (Trinidat ve Varadero bir sonraki sayıda) 

Ankara Eczacı Odası < DOZ >  75 

Gezi



76  < DOZ > Sayı 9 / 2015

Ekonomi

Stok Yönetimi

Mustafa Tansu GÜLSOY / Eczacı

Eczane ekonomilerinde karşılaştığımız en önemli argümanlardan birisi 
stok yönetimidir. Bu sayıda kısaca stok maliyetinin tanımını ve açıklamasını 

yapacağız.
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yani stokların belirlenen zaman aralığında satış hızını gösterir. Bu ölçüt bize sürümü hızlı olan ürünlere tercih edilmesini ve bu yönde öngörü oluşturulmasını hatırlatır.
Stoklardaki ürünler devamlı takip edilmeli ,miat ve fiyat kontrolleri düzenli yapılmalıdır.

Sevgili meslektaşlarım, 

Günümüz dünyasında her gün değişen 
ekonomik şartların eczanelerimiz üzerindeki 
yansımaları ele alacağımız yeni köşemde sizlerle 
buluşuyoruz. Amacımız, eczane ekonomilerimizi en 
verimli hale nasıl getirebiliriz sorusuna cevap bulmak 
ve geçmişten günümüze değişen eczane eczacılığı 
uygulamalarını meslek büyüklerimizle yapacağımız 
söyleşiler ışığında özellikle genç meslektaşlarımıza 
günümüz ve gelecekte bizleri bekleyen değişimlere 
farkındalık oluşturabilmektir.

 
Bu ilk sayıda ekonomiye genel bir giriş ve günlük 

yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız ve özellikle 
bizleri ilgilendiren ana başlıklara açıklık getirmeye 

çalışacağım. Bizler, ilaç ekonomilerinde üretim-
dağıtım zincirinin son halkasını oluşturmaktayız. Bu 
nedenle ilaç ekonomisinin nereye gittiği bizim için çok 
önemlidir. Eczane işletmeciliği başlı başına bir iktisat 
konusudur. Örneğin işletme alacaklarının tahsil süresi 
borç ödeme süresini belirlerken stok devir hızı da bu 
üçlü denklemin diğer bir ayağını belirler. İşletmenin 
başında olmak hem mesleki etik açısından hem de 
işletme karlılığı açısından çok önemlidir. Nasıl uçak 
pilotları havalanmadan önce yol tespiti yaptıkları halde 
seyir esnasında devamlı rota izlerlerse bizlerde hem 
yolumuzu hem de anlık rotalarımızı düzenli kontrol 
etmek zorundayız. Aksi halde bu kararları bizim 
yerimize başkaları alır ve maalesef geçmişte örneği 
bulunan meslektaşlarımızın durumlarına düşebiliriz.

 

Ekonominin genel bir tanımını yapacak olursak; 
insanlar arasında ücret karşılığı olan ya da olmayan 
ürün (ilaç vs.) değişimlerinin incelenmesi, günlük 
geçinimi kazanmanın ve hayat standartlarının 
belirlenmesidir. Bir bakıma servetin incelenmesi de 
diyebiliriz.

Modern ekonomi biliminin ilk görevi üretimin, 
fiyatların ve buna benzer olayların davranışını 
açıklamak ve aralarındaki ilişkiyi saptamaktır.

Eczane ekonomilerinde karşılaştığımız en önemli 
argümanlardan birisi stok yönetimidir. Bu sayıda 
kısaca stok maliyetinin tanımını ve açıklamasını 
yapacağız. Stok maliyeti yani stokların devir hızını;

olması stok devir hızının düşük olduğunu 
gösterir.Böylece stoklardaki ürünlerin elden çıkarılma 
müddeti uzar, sermaye o oranda bağlı kalır. Yeni 
alınacak ürünlerde hem maliyet hem de konumlama 
problemleri ortaya çıkar ve satın alınmaları güçleşir. 
Sermaye işletmeye geri dönmez ve işletmenin zarar 
hanesi kabarır. Eczane ekonomilerinin başarısı yıl 
içinde elde edilen karın sermayeye bölünmesiyle 
bulunur.

Eczane ekonomilerinde ilaç ve ilaç dışı 
kategorilerinin (dermokozmetikler, besin destekleri, 
anne-bebek ürünleri v.s.) alış kriterlerini iyi belirlemek 
gerekir. Bu kriterleri kısaca sıralayarak bilgilerimizin 
üzerinden geçelim.

1)Hizmet kalitesi, ticari etiği yüksek ve ürün 
çeşitliliği iyi olan depolarla çalışmak,

2)Miat kontrolü yaparak ürün alımı yapmak,
3)Ürünün satış ortalama vadesinin, alış ortalama 

vadesinden sonra olmamasına dikkat etmek ve 
karlılığın yüksek olduğu emtialara yönelmek,

4)Aynı ürün(ilaç ve ilaç dışı) için farklı 
tedarikçilerden karşılaştırmalı fiyat vade vs araştırması 
yapmak

5)Farklı satış kanallarında (internet, parfümeri, 
global büyük sermayeli satış kanalları vs) yer alan 
ürünlerin eczanelerimizde konumlanmasında ekstra 
ihtimam göstermek ve mümkünse bu ürünlerin 
tedarikçileriyle kar-zarar analizlerini iyi yapmak.

6)Alacak ve borçlarımızı kaydederek devamlı 
kontrol ve güncellemeler yapmak,

Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür.

    Bu sayı için yazıma son verirken eczane 
işletmeciliğinin hepimiz için önemine bir kez 
daha dikkat çekmek isterim. Unutmamalıyız ki 
eczaneler eczacılarındır biz sahiplenmezsek büyük 
sermayedarlar boşluğu doldururlar.

DOZ Ekonomi hakkında görüş ve önerilerinizi;i 
mustafa.tansu.gulsoy@aeo.org.tr mail adresine gön-
derebilirsiniz. 



Son günlerde gündemimizi çok meşgul eden bir 
konu ile başbaşayız.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun, 07.11.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edilmiş; Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
onayından sonra 28.11.2013 tarih 28835 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 

87.madde de 28.05.2014 tarihinde (yayım 
tarihinden 6 ay sonra da) yürürlüğe girecektir 
hükmüne yer verilmiştir. 28.11.2014 tarihi itibariyle  6 
aylık süre de tamamlandığından Tüketici Kanunu, tüm 
yönetmelik ve  düzenlemeleri ile hayatımıza girmiş 
bulunmaktadır.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun, BİRİNCİ KISIM (Amaç,kapsam ve tanımlar), 
İKİNCİ KISIM (GENEL ESASLAR), ÜÇÜNCÜKISIM 
(Ayıplı Mal ve hizmetler), DÖRDÜNCÜ KISIM 
(Tüketici Sözleşmeleri), BEŞİNCİ KISIM (Tüketicinin 
Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması), 
ALTINCI KISIM (Ticari Reklam ve Haksız Ticari 
Uygulamalar), YEDİNCİ KISIM (Tüketici Kuruluşları), 

SEKİZİNCİ KISIM (Yargılama Denetim ve Cezaya 
İlişkin Hükümler), DOKUZUNCU KISIM (Çeşitli 
Hükümler), olmak üzere dokuz kısımdan oluşmaktadır.

Yeni yasada  en esaslı değişiklik, tüketici işlemi 
kavramının kapsamının genişletilmesidir. ”Mal veya 
hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil 
olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket 
eden veya onun adına ya da hesabına hareket 
eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında 
kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, 
bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak 
üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi” şeklinde  
tanımlanmıştır. Böylece önceki yasada bulunmayan 
eser sözleşmesi, sigorta vb. gibi hukuki işlemler 
tüketici işlemi kapsamına alınmıştır.

Yine yeni yasada 4.madde ile; 
-Tüketicilerin taraf oldukları sözleşmenin 

geçerlilik şartları,
-Sözleşmedeki şartların tüketici aleyhine 

sonradan tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği,
-Tüketiciden, kendinse sunulan mal veya hizmet 

kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği 
ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri 
arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin 
kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu 
masraflar için ek bir bedelin talep edilemeyeceği,

-Tüketicinin yapmış olduğu sözleşmelerinin bir 
örneğinin(ve eklerinin) yazılı olarak tarafına verilmesi 
(uzaktan iletişim araçları ile yapılan sözleşmelerde 
uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilmesi) 
zorunluluğu ve sözleşmenin bir örneğinin verildiğinin 
ispatının düzenleyene yüklenmesi,

-Tüketici işlemine bağlı kıymetli evrakların 
sadece nama yazılı (taksitli satışlarda her bir taksit 
için ayrı ayrı) senet olabilmesi,

-Tüketiciden alınmış şahsi teminatların adi kefalet 
hükümlerine; tüketiciye alacaklarına karşı verilmiş 
şahsi teminatların ise müteselsil kefalet hükümlerine 
tabi olması,

-Tüketici işlemlerinde (temerrüt de dahil olmak 
üzere) bileşik faiz uygulanamaması,

- Bu yasadaki hükümlerin katılım bankalarını da 
kapsaması,

Gibi temel ilkeler toplanmıştır.
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4. fıkrada yer alan düzenleme ile tüketicilerin, 
imzaladıkları sözleşmeye istinaden ödemekle 
yükümlü olacağı ücretler konusunda açıkça 
bilgi sahibi olmaları, kendilerine sunulan teklif ile 
piyasadaki diğer seçenekleri karşılaştırabilmeleri 
böylece satın alma kararını daha bilinçli bir şekilde 
verebilmeleri amaçlanmıştır. 6502 sayılı yasanın 
5.maddesi ile haksız şartlar yeniden kaleme alınmış 
ve 6.maddesi ile de satıştan kaçınma başlığı ile 
tüketicilerin ısmarlamadığı mal ve hizmetlerden dolayı 
sorumlu tutulmalarının önüne geçilmiştir.

Ayıplı mal AB yönergelerine paralel olarak 
yeniden tanımlanmış ve ayıplı maldan sorumluluk 
9.maddede; 10.maddede de ispat yükü çok açık bir 
şekilde hükme bağlanmıştır. 30 günlük süre 6 aya 
çıkarılmış, tüketici lehine ispat kolaylığı getirilmiştir.
Buna göre “Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde 
ortaya çıkan ayıpların teslim anında var olduğu kabul 
edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı 
satıcıya aittir.” hükmü getirilmiştir.

Tüketicinin seçimlik hakları başlıklı 11.maddesine 
göre, tüketicinin ayıplı maldan dolayı dört seçimlik 
hakkı bulunmaktadır:

-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek 
sözleşmeden dönme,

-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden 
indirim isteme,

-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde ,bütün 
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 
onarılmasını isteme,

İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme.

Tüketicinin, “ücretsiz onarım” veya “malın ayıpsız 
misli ile değiştirilmesi” taleplerinin yerine getirilmesi 
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçıya müteselsil 
sorumluluk yüklenmiştir. Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin 
seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye 
veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 
iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise 60 iş 
günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

Seçimlik hakların kullanılması sebebiyle 
ortaya çıkan tüm masraflar tüketicinin seçtiği hakkı 
yerine getiren tarafça(satıcı,üretici veya ithalatçı)
karşılanacaktır. Ayrıca sözleşmeye konu olan malın, 
sözleşmede kararlaştırılan süre içerisinde teslim 
edilmemesi, veya montajının satıcı tarafından 

veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği 
durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye 
aykırı olark değerlendirilecektir. Malın montajının 
tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde, 
montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle 
montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz 
konusu olacaktır.

12.maddede yer alan zaman aşımı maddesine 
gelince;

Satıcı sözleşme ile daha uzun bir süre sorumlu 
olmayı üstlenmemişse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp 
daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye 
teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresine 
tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmazlarda 5 
yıldır ve taşınmazın teslimi anından itibaren işlemeye 
başlar.

Ayıplı ürünlerin indirimli satışları saklı kalmak 
üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan 
sorumluluğu 1 yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz 
mallarda ise 3 yıldan az olamaz. Ayıp, ağır kusur 
ya da hile ile gizlenmiş ise zamanaşımı hükümleri 
uygulanmaz.

13-14-15 ve 16 .maddelerde Ayıplı Hizmet, Ayıplı 
Hizmetten Sorumluluk, Tüketicinin Seçimlik Hakları ve 
Zamanaşımı hükme bağlanmıştır.

Buna göre Ayıplı Hizmet “sözleşmede 
belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca 
kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması 
gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye 
aykırı olan hizmettir. Hizmet sağlayıcısı tarafından 
bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında 
yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı 
bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul 
olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan 
kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler 
içeren hizmetler ayıplıdır” şeklinde  tanımlanmıştır. 
Ayıplı Hizmette de tüketicinin 4 seçimlik hakkı 
bulunmaktadır. Bunlar;

-Hizmetin yeniden ifasını talep etmek,
-Ücretsiz onarım gibi ifa temelli talepler ,
-Sözleşmeden dönme veya bedel indirilmesi 

gibi yenilik doğuran haklardır. Tüketici bu seçimlik 
haklardan biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu 
hükümleri uyarınca tazminat talep edebilir. Ücretsiz 
onarım veya hizmetin yeniden görülmesi sağlayıcı 
için orantısız güçlükleri beraberinde getirecekse 
tüketicinin bu seçimlik hakkını kullanamayacağı yasa 

ile belirlenmiştir. Onarım süresi  ya da hizmet görülme 
süresi azami 30 iş günü ve ayıplı hizmetten doğan 
sorumluluğun da 2 yıllık zamanaşımına tabi olacağı 
vaz edilmiştir. 

17.maddede taksitle Satış sözleşmesi hükme 
bağlanmıştır.” satıcı veya sağlayıcının malın teslimi 
veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedelini 
kısım kısım ödediği, sözleşmeler olarak tanımlanmış 
ve yazılı şekil şartı getirilmiştir. Finansal Kiralama 
sözleşmeleri hakkında da taksitle satışa ilişkin 
hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

18.madde ise Cayma Hakkından söz etmektedir.
Tüketici 7 gün içerisinde herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle 
satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

19.madde de Temerrüt başlığı ile düzenlenen 
hükümler ile taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin 
özellikle muacceliyet şartlarına karşı korunması 
amaçlanmıştır. Maddeye göre muacceliyet kayıtları, 
ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa 
etmiş olması, tüketicinin kalan borcun en az onda 
birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi 
veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir 
taksidi ödemede  temerrüde düşmüş olması ve satıcı 
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veya sağlayıcının tüketiciye en az 30 gün süre vererek 
muacceliyet uyarısında bulunmuş olması şartlarının 
tümünün bir arada olması halinde geçerli olacaktır. 
Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, 
komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmayacaktır. 
Satıcı veya sağlayacının bu hakkı kullanabilmesi için 
tüketiciye en az 30 gün süre vererek müacceliyet 
uyarısında bulunması zorunludur. Erken ödemede 
de vadesi gelmemiş bir  ya da daha fazla taksit için 
erken ödeme yapan tüketiciye satıcı ya da sağlayıcı 
tarafından faiz ya da komisyondan yasanın öngördüğü 
usulde indirim yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini 
önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin 
tamamen ödenmesinden  sonra satılanı tüketiciye 
teslim etmeyi üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan 
daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeler hakkında 
Türk Borçlar Kanunu 264 ve devamı maddelerde 
yer alan ön ödemeli taksitle satış hükümlerinin 
uygulanacağı ifade edilmiştir.

Yasamızın İkinci Bölümü Tüketici Kredilerine 
ayrılmıştır. Tüketici Kredisi “Kredi verenin tüketiciye, 
faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin 
ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri 
aracılığı ile kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt 
ettiği sözleşmedir” şeklinde ifade edilmiştir. Kredi 
Kartlarına ilişkin sözleşmelerde Tüketici Kredisi olarak 
değerlendirilmektedir. Tüketici Kredisi sözleşmelerinin 
yazılı olma şekli şartı zorunludur. ”Kredi verenin ve 
varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri kredi 
sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi 
formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre 
önce vermesi zorunludur.” 

24.madde gereğince “Tüketici, 14 gün içerisinde 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 
ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma 
hakkına sahiptir. “Cayma hakkını kullanan tüketicinin 
krediden faydalandığı hallerde, tüketici, anaparayı ve 
krediyi kullandığı tarihden anaparanın geri ödendiği 
tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç 
cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra 
30 gün içinde geri öder. Bu süre içerisinde ödeme 
yapılmaması halinde tüketici kredisinden caymamış 
sayılır. Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır.
Tüketiciden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum 
veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan 
masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.”

Kredili Mevduat Hesabına ilişkin sözleşmeler ile 
kredi kartı sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik 

yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe 
girmesinde 30 gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde 
veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile yazılı olarak 
bildirilmesi zorunludur.  Faiz oranının artırılması halinde, 
yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanmayacaktır. 
Tüketici, bildirim tarihinde itibaren en geç 60 gün 
içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği 
takdirde faiz artışından etkilenmeyecektir. Belirli süreli 
kredi sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede 
temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun 
tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuş ise, 
bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş 
olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi 
ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir.
Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye 
en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında 
bulunması zorunludur. Muaccel kılınan taksitlerin 
hesaplanmasında da faiz, komisyon ve benzeri 
masraflar dikkate alınmaz.

Uygulamada bankalar tarafından kredi verilmesi, 
yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması şartına 
bağlanmakta, bu sigortaları yaptırmayan tüketicilere 
bankalar tarafından kredi kullandırılmamaktadır.
Yeni yasanın 29.maddesine göre “Tüketicinin yazılı 
veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açık talebi 
olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacağı 
“hüküm altına alınarak; tüketicinin sigorta  yaptırmak 
istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı 
teminatın kredi veren tarafından kabul edilmek 
zorunda olduğu ve bu sigortanın kredi konusu ile, 
meblağ sigortalarında kalan borç tutarı ile ve vadesi 
ile uyumlu olması gerekmektedir.

Yeni yasanın getirdiği en önemli yenilik, belirli 
süreli kredilerin bağlı olduğu hesaplardan hesap 
iletişim ücreti gibi masrafların alınamayacağı, üyelik 
aidatsız kredi kartı sunulması zorunluluğunun 
getirilmiş olmasıdır. Belirli süreli kredi sözleşmesine 
ilişkin olarak bir hesap açılması ve bu hesaptan 
sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, 
bu hesaptan (hesap işletim ücreti, kredi ile ilgili sigorta 
vb. gibi) herhangi bir isim altında ücret veya masraf 
talep edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli 
süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat 
sözleşmesi de yapılamayacaktır. 5464 Sayılı Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 13.maddesinin 
2.fıkrası ve 24.maddenin 4.ncü fıkrası bankaların 
kredi kartlarından yıllık üyelik ücretleri almalarına 
imkan tanımakla birlikte, uygulamada bankaların 

düzenledikleri sözleşmelerde yıllık üyelik ücreti tutarını 
açıkça belirtmedikleri veya ilgili bölümü boş bıraktıkları 
görülmektedir. Bu durum, tüketici mağduriyetine sebep 
olmaktadır. Nitekim Tüketici Hakem heyetlerine ve 
Tüketici Mahkemelerine tüketiciler baş vurmaktadırlar.
Bankaların bu uygulamasına yapılan itirazlar 
neticesinde konuya ilişkin Yargıtay 13.Hukuk dairesinin 
02.05.2008 tarihli ve 2008/4345E 2008/6088K sayılı 
kararı ile üyelik ücretine ilişkin sözleşme şartı haksız 
olarak değerlendirilmiş ve tüketiciden üyelik ücreti 
alınamayacağına hükmedilmiştir.

Buradan hareketle bankalar tarafından 
tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isimler altında 
ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmaları 
zorunlu hale getirilmiştir.

Tüketici Sözleşmelerinde 6502 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Yapılan 
Değişikliklerin çok geniş hükümleri içermesi sebebiyle 
şimdilik hoşçakalın diyerek;

Konut Finansmanı, Ön Ödemeli Konut 
Satışı, Diğer Tüketici Sözleşmeleri, Tüketicinin 
Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması, Ticari 
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaları, Tüketici 
Kuruluşları Yargılama Denetim ve Cezaya İlişkin 
Hükümler dergimizin diğer sayılarında açıklamaya 
devam edeceğimi saygılarımla bildiririm.

Yeni yılınızı kutlar, sevgilerimi sunarım.
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Dört Duvar Arasında 
Kan Ter İçinde

Bir yandan keyifli zaman geçirmek, bir yandan da formumuzu korumak açı-
sından çok iyi bir alternatif olan squash, ülkemizde de gün geçtikçe kendine 

spor komplekslerinde yer bulmaya başladı.

Ecz. Mustafa Buğra ERSOY
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Kış mevsiminin hayatımızı olumsuz yönde etkile-
diği bu günlerde, açık alanlarda spor yapma olasılığı-
mız da azalıyor.  Yoğun ve stresli bir günün ardından, 
spor yapamayınca, bir de dört duvar arasında kalın-
ca, kendimizi bir anda mutfaklarımızda tatlı krizine gir-
miş bir halde bulabiliyoruz. 

Bu noktada sadece beden sağlığımız için değil, 
ruh sağlığımız için de sporun önemli olduğunu vurgu-
lamak gerek. Özellikle mesleğimiz hem stresli hem de 
yoğun bir karaktere sahip olduğundan, iş saatlerimiz 
dışında biraz da psikolojik olarak rahatlamamız gerek-
tiğine inanıyorum.

İşte bu noktada squash derdimize mükkemmel 
bir çare olarak gözüküyor ve kendimizi hemen en ya-
kındaki spor salonunun, squash kortuna atıyoruz.

Kökeni 16. Yüzyıl Fransa’sına dayanan bu spor, 
insanların eğlence amacıyla duvara top çarptırma-
sıyla başlamış. Daha sonra asıl popülaritesini İngilte-
re’deki Harrow School öğrencilerinin kendi sahalarının 
boşalmalarını beklerken oyalanmak amacıyla duvara 
top atmalarıyla kazanmış ve oyun, bundan sonraki sü-
reçte geliştirilmiş. Oyunun ilk kortları bu okulda yapıl-
mış ve topun doğal malzemesi kauçuk olmuş. 

Kıyafetler ve ekipman açısından tenise benzese 
de kortlar arasındaki fark Squash’ ı çok daha zevkli 
bir spor olmasını sağlıyor. Bir tarafı açık, kübü andıran 
bir yapıya sahip olan squash kortu, parke zeminlidir. 
Squash sporu, oynanmaya başladığından itibaren 
raketleri ve topları birçok kez değişikliğe uğramıştır. 
Squash oyuncularının yetenek seviyelerine ve oyun 
süratine göre farklı renklerde toplar kullanılmaktadır. 
Isındıkça zıplama seviyesi artan topların yanı sıra kul-
lanılan ekipmanlar arasında, koruyucu gözlükler de 
bulunmaktadır.

Oyun sahamızla ilgili bilgileri verirken bir yandan 
da ısınma hareketlerimizi tamamlıyoruz. Spor önce-
si ısınma konusu hiç de hafife alınmamalıdır. Açma- 
germe hareketlerinin yeteri kadar yapılmamasından 
dolayı, birçok sakatlanma vakası ile karşı karşıya 
gelinmektedir. Özellikle son yıllarda, eczanelerimize, 
tenisçi dirseği veya golfçü dirseği olarak adlandırılan 
“ lateral epikondilit”, dirsek hareketlerimizin ve etra-
fındaki kas grubunun iyi çalıştırılmamasından dolayı 
meydana gelmektedir.

Son derece basit ve sayıca az olan kuralların 
üzerinden bir kez daha geçtikten ve kendimizi iyice 
hazırladıktan sonra rakibimizle korta giriyoruz. Bu 
spor, her ne kadar arkadaşlarımızla yapabileceğimiz 
keyifli bir aktivite olsa da, asıl amacımız korttaki raki-
bimizi, deyim yerindeyse, pestili çıkana kadar koştur-
mak. 

Squash bir baskı oyunudur. Eğer rakiplerinize 
istedikleri vuruşları yapabilmeleri için yeterli zaman 
verirseniz,  rakibinizi çok iyi bir oyuncuymuş gibi gös-
terirsiniz. Bu nedenle rakibe fırsat tanımamak gerekir. 
Rakibe gereken zamanı vermeyip topları uzanarak 
zorla çıkarmaya ve hata yapmaya zorlayın. Daha 
önce hayatında hiç koşmadığı kadar koşturun.

Oyun planımızı bu taktikler üzerine ayarladığımız 
zaman, belki de rakibimize bir iyilik yapmış oluyoruz. 
Çünkü söylenenleri uygularsak, rakibimizin bir duvar-
dan diğer duvara doğru sürekli olarak koşturduğunu 
ve kilo kaybetmeye mahkum bir görüntü çizdiğini 
seyredebiliyoruz. 

Set sayısı olan onbirinci sayıdan sonra, ufak bir 
mola veriyoruz. Kaybettiğimiz sıvıları hemen yerine 
koyuyoruz.  Ter ile kaybettiğimiz mineralleri de yerine 
koymamız, hem performansımız hem de sağlığımız 
açısından önem taşımakta. Egzersizler sırasında 15-
20 dakikada 150-250 ml su tüketmek vücudumuzdaki 
optimum sıvı dengesini sağlamakta yeterli olacaktır.

Yaklaşık bir saat boyunca rakibimizle mücadele 
ettikten sonra, epeyce yorulduğumuzu, hatta ayak bi-
leklerimizin hafifçe ağrımaya başladığını farkediyoruz.  
Salon sporları ile uğraşanlar için bilek destekli spor 
ayakkabı kullanılması, ayak bileklerinin sağlığı açısın-
dan çok önemli. Bilek destekli spor ayakkabılarının, 
standart spor ayakkabılarına göre biraz daha ağır 
olduğu ve daha kullanışsız olduğu bir gerçek fakat 
burkulma ve kırılma riskini de büyük ölçüde azaltıyor. 
Dört duvar arasında bir ileri bir geri koşarken, ten-
donlara binen yüklerin sürekli yer değiştirmesi, yanlış 
ekipman kullanılması durumunda, hem bağ dokuları-
nın hem de adelelerin hasar görmesine sebep olabilir. 
Dikkat etmemiz gereken başka bir konu ise dizlerimiz.  
Özellikle aşırı zorlama ve uygunsuz egzersiz sonucu, 
son yıllarda diz eklemlerini sabitleyen bağların kopma 
insidansı büyük ölçüde artmıştır. Egzersiz sonrası es-
neme sayesinde hem yorgunluk ve spor sonrası ağrı 
gibi şikayetlerden kurtulmuş, hem de bağ dokularını 
rahatlatmış oluruz.

Bir yandan keyifli zaman geçirmek, bir yandan 
da formumuzu korumak açısından çok iyi bir alterna-
tif olan squash, ülkemizde de gün geçtikçe kendine 
spor komplekslerinde yer bulmaya başladı. Yoğun 
tempoda çalışan bir meslek grubunun üyesi olarak, 
bence dört bir yana koşturmakta son derece başarı-
lıyız. O yüzden squash konusunda da eczacıların bu 
spora son derece yatkın olacağını düşünüyorum. 

Hepinize keyifli ve sağlıklı günler dilerim.
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•Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemelerin Eczanelerdeki Önemi

İlaç eczane dışında satılamaz. Öncelikle 
ilaçlarımıza sahip çıkmalıyız. Peki ilaç dışı ürünler? 
Gıda takviyeleri, kozmetik ürünler, medikal ürünler, 
anne- bebek bakım ürünleri, ağız ve diş sağlığı ürünleri, 
kişisel bakım ürünleri, temizlik ve hijyen ürünleri?

Eczanelerimiz ekonomik olarak her geçen gün 
daha zayıf duruma gelirken ilaç dışı ürünlerin önemi 
daha da artmakta, bununla beraber bu ürünlerin 
özellikle gıda takviyelerinin eczane dışına çıkması 
gereksiz ya da  yanlış kullanımı halk sağlığı açısından 
büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle ekonomik 
olarak ayakta kalabilmek ve de  halk sağlığını korumak 
amacı ile bu ürünlere sıkı sıkıya sahip çıkmamaız 
gerekmektedir. Eczacı danışmanlığı olmadan kullanılan 
her türlü takviyenıin önce kişinin sağlığına sonra da 
ekonomisine zarar verdiğini vurgulamamız çok önemli. 

İlaçlar kadar ilaç dışı her ürüne hakim olmamız 
tüketicilere gerekli ürünü iyi markayı ve ihtiyacı 
olduğu danışmanlık hizmetini verebilmemiz için 
gerekli. bilgilerimizi yeni çıkan ürünleri araştırarak 
taze tutmalıyız. insanların bize duyacağı saygı ve 
güveni sadece bilgimizle sağlayabiliriz. halk sağlığı 
için özellikle medya tarafından yaratılan bilgi ve ürün 
kirliliğinin önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Bu yanlış tehlikeli ve ticari medya yonlendirmelerine 
kontratak bilgimizle yapılabilir. “Bitkisel” diye 

nitelendirilen ürünlerin ilaçlar kadar hatta daha 
zararlı olabileceği, şu anda aktarlardan alınan bilgi 
ve ürünlerin sağlıksız olduğunun topluma anlatılması 
ve bu bilincin oluşturulması gerekiyor. hastalarımız 
tedavide kullanılan bitkilerle ilgili kapsamlı bir eğitim 
aldığımızı bunun aslında bizim uzmanlığımız olduğunu 
maalesef bilmiyorlar.

İlaç dışı ürünlerin eczane dışına çıkmasının 
önünü açan bir neden de her eczanenin tuketicilere 
çeşit yönünden yeterli olamaması. Örneğin ilacını 
almaya gelen bir hasta alması gereken medikal 
ürünü eczanede bulamayıp medikal malzeme satan 
diğer yerlere yönlendiğinde ilaç dışı bu ürünler 
eczanelerde bulunmaz düşüncesini kafasında 
yerleştiriyor. Ve bundan sonra bu tarz ne ürüne 
ihtiyaç duyarsa doğrudan bu medikal yerlere gidiyor.  
Hastalarımızın büyük bir kısmı hasta alt bezleri, 
nebulizatörler , tabanlıklar vb ürünleri eczanelerden 
temin edebileceklerini bilmiyorlar. Bu nedenle çeşit 
bulundurmak da bu piyasa da hakimiyet için önemli 
bir nokta oluyor. Eczanelerin çeşit bulundurmaları 
mekanın genişliği, ekonomik güce göre her eczane 
için çok mümkün olamayabiliyor. Bu durumda ürünün 
hızlı bir şekilde teminini sağlamak gerekiyor.

Bu ürünleri temin ederken piyasada çok iyi 
araştırma yapmak gerekiyor. Farklı yerlerde aynı 

ürünü çok farklı fiyatlara temin edebiliyorsunuz. Bazı 
durumlarda bir ürünün marketlerde satılan fiyatından 
daha yüksek rakamlara eczaneye gelişi olabiliyor. Bu 
fiyat farkı maalesef insanlarımızda” eczanelerde pahalı 
oluyor” düşüncesini oluşturmakta. Eczaneler güvenilir 
olduğu için tercih edilirken ürünlerin ilk tanıtımı tavsiyesi 
ve danışmanlık hizmetini verdikten sonra hastalarımız 
/ müşterilerimiz tekrarlayan ihtiyaçları için uygun fiyatlı 
olan yerlere yönelmekteler.Bu durumda belki bir kaç 
ya da bir çok eczanenin bir araya gelerek yüksek 
miktarlarda alım yapması, belli bir kota anlaşması 
yaparak eczanelerin alımlarında daha uygun fiyat 
verilmesi gibi, ya da eczanede satılan ürünlerin eczane 
dışına çıkmayacağına dair yazılı anlaşma gibi önlemler 
alınabilir. Bizler sayesinde tanınan ve güven duyulan 
markaların birçoğu eczane dışında da satılmaya 
başlandı. buna karşı bir önlem alınmalı.

Ticaretimiz açısından tehdit oluşturan farklı bir 
çok mağaza ile ortak ürünleri satarken bizi ayıran ve 
ön plana çıkaran özelliğimiz mesleki bilgimiz ve ticari 
kaygıdan önce insan sağlığına verdiğimiz değer 
olmalı. Sağlıkla ilgili ilaç olsun olmasın her ürünün 
bir uzman denetiminde kullanılması gerektiğini, bu 
ürünlerin ambalajına etiketine fiyatına bakılarak raftan 
kişinin kendi seçimiyle alabileceği ürünler olmadığı 
konusunda topum bilinci oluşturulmalı. 

Sağlıklı mutlu günler dilerim.

Ecz. Asuman ARSLAN

Ticaretimiz açısından tehdit oluşturan farklı bir çok 
mağaza ile ortak ürünleri satarken bizi ayıran ve ön plana 

çıkaran özelliğimiz mesleki bilgimiz ve ticari kaygıdan önce 
insan sağlığına verdiğimiz değer olmalı. 

Diyorlar ki
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Eğer serbest eczacı olarak mesleğimizi icra 
edecekseniz, en az ilaç kadar uzmanı olduğumuz 

diğer konulara da eğilmeniz gerekiyor.

İçinde bulunduğumuz değişim ve gelişim 
çağında hoşumuza giden ya da gitmeyen birçok olay 
cereyan etmektedir. Bu hızlı çağda ayakta kalabilmek, 
her sektörde olduğu gibi inovatif düşünce sistemi ve 
bu sistemin mantıklı biçimde icra edilmesi sürecinde 
mümkün olabilmektedir.

Eczane eczacılığı denildiğinde ilk akla gelen ilaç 
oluyor. Hasta reçeteyi getirir, ilaçlarını alır ve gider. Şu 
anda bulunduğumuz ve benim fetret dönemi olarak 
nitelendirdiğim dönemde ise eczane eczacılığı tanımı 
değişmek durumunda kalmıştır.  Yeni tanımımız; doktor 
tarafından gelen müstahzar yada majistral reçetelerin 
hazırlanıp hastaya teslim edilmesi, kullanımının doğru 
şekilde anlatılıp hastalara iyi bir danışmalık hizmeti 
verilmesi, eczanede bulundurulan dermokozmetik, 
besin destek ürünleri, mamalar, medikal ürünler vb. 
gibi halkın yaşam kalitesinin artırılması amacına yönelik 
çalışan işletme olarak gösterilebilir.

Son yıllarda ilaç piyasasındaki çalkalanmalar tüm 
ilaç sektörünü ciddi şekilde etkilemiş, başta sektörün 
en üst basamağı olan ilaç firmalarından başlayarak 
sonrasında ecza depolarının ve eczanelerin çalışma 
stratejilerinde önemli değişimler yapmaya sevketmiştir. 
Bu dönüşümden en fazla nasibini alan da doğal olarak 
zincirin en zayıf halkası eczaneler olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uyguladığı kamu 
kurum iskontolarına en başta eczacı karı korunacak 
söylemiyle başlayıp sonrasında gülünç tablosuna 
dönüştüğünde eczacı artık SGK ile çalışmanın 
mantıksızlığını fark etmeye başladı. Bu aşamada 
eczacının SGK ve üretici firmaların hamallığını yapan 
bir aracıdan farkı kalmadığını söyleyebilirim.

Gidişat bu şekildeyken eczacının çıkış yolları 
araması gerekiyordu ve bunlar ilaç dışındaki farmasötik 
ürünler ve medikal malzemelerdi. Sonuçta SGK’nın 
bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığında 
olduğunu biliyoruz ve bu nedenle bu tür ürünler 
eczanelerin olmazsa olmazı olmak durumunda kaldı. 
Aksi takdirde çöküş kaçınılmaz gibidir.

Eczacı bu ürünleri elinde bulundurup 
pazarlamaya çalışıyor tamam ama bu konuda ciddi 
sıkıntılarla karşılaşıyor. Gıda destek ürünleri ve bitkisel 
ürünler dediğimizde amansız rakibimiz aktarlar 
olarak karşımıza çıkıyor. Medikal malzemeler dersek 
medikalciler almış başını gidiyor. Eczacılarımız medikal 
ürün reçetelerinin hangi kurum tarafından karşılandığını 
bile bilemiyor Dermokozmetik ürünlerde en başta 
internet siteleri başımızın belası durumunda. Kendi 
alanlarımızı kendi elimizle başkalarının eline vermiş 
bulunuyoruz.

Kaptırmış olduğumuz bu alanları eczanemize 
kattığımızda hem eczanemizin ekonomisine can vermiş 
oluyoruz. Hemde kendi uzmanlık alanımızı bizden 
daha iyi kim uygulayabilir ki diye düşündüğümüzde de 
toplum adına ne kadar olumlu gelişmeler olabileceğini 
kolayca hayal edebiliyoruz. Hastalarımız reçeteli 
ilaçlarla tedavi oluyor, vereceğimiz bu ürünlerle de 
yaşam kaliteleri ciddi anlamda artmış oluyor. 

Medikal malzemeler bilinçsiz kesimlerce çok yanlış 
şekilde değerlendiriliyor ve hastalar çok yanlış şekilde 
yönlendiriliyor. Sonrasında bırakalım hastanın tedavi 
olmasını durumu dahada kötüleşebiliyor. Bu ürünler 
doğrudan tedavi ve hasta bakımı ile ilgili ürünlerdir. Bu 
nedenle eczanede dışında satışa sunulması hastalara, 

eczacılara ve kamu maliyesine ciddi zararlar verecektir. 
Ben diyorum ki eczacılar bu konuda elele vermeli ve 
hakkımız olan medikal malzeme alanını eczanelerimize 
kazandırmalı. Bu durum sonucunda hem eczacılar, 
hem halk hem de kamu maliyesi rahat ve güvenli bir 
nefes alabilecektir.

Eczanelerimizde satmamız gereken mamalarda 
da apayrı bir sıkıntımız mevcut. Mamaları piyasada 
bulamıyoruz ve hepimizin iyi bildiği ve isimlerini burada 
yazmamın uygun olmadığı bazı süpermarketlerde 
dolaşırken karşımıza çıkıyor. Bunun sorumlusu kim 
bilemiyorum maalesef ama bize indirilen bir darbe 
daha diyebilirim sadece. Besin destek ürünlerine de 
değinmek istiyorum. Aktarlar bu konuda bizim çok 
önümüzde. Verdikleri ürünler ne kadar güvenilir tartışılır. 
Birkaç ay önce İstanbul Çapa’da bir aktara gidip mayıs 
papatyası istedim sırf bu konudaki bilgisini test etmek 
için. Çıkarıp bana papatya diye verdiği bitkinin mayıs 
papatyası olmadığını, mayıs papatyasının özelliklerini, 
nasıl olması gerektiğini anlatmak durumunda kaldım. 
Gingko biloba olarak sattıkları ürünlerden şu iyi etkilidir 
bu etkisizdir diye söz ediyor. Oysa biz biliyoruz ki ilaç 
ve farmasötik ürünlerde ikinci kalite olamaz. Durum o ki 
bu ürünlerin eczanede bulunması gerekli değil zorunlu 
olmuştur.

Ecz. Mücahit Birik abimizin yazısında okumuş 
olduğum bir sözünü burada yinelemek istiyorum. 
Eczanelerimiz ürün satmıyorlar güven satıyorlar. 
Hastaya en yakın ve en güvenilen meslek grubu 
olduğumuza göre bu işin hakkını verdiğimizde başarısız 
olma olasılığımız var mıdır? Bence kesinlikle yok.

Saygılar..

Ecz. Mustafa PORSNAK

Diyorlar ki
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Meslek erozyonunun belki de son 10 yılda en 

fazla hissedildiği kesimden biri olan eczacılıkta sizlerle 

daha farklı konuları ve projeleri konuşmak isterdim. 

Fakat bünyemize zorla nüfus ettirilmiş ve hayatın 

doğal akışıymış gibi artık kimsenin dönüp bakmadığı 

ilaç fiyat düşüşünden kaynaklanan stok zararlarımız, 

zorla tahsiline zorlandığımız muayene ücretleri, ilaç 

fiyat farkları  vs. daha birçok konuda sıkıntılarımız var. 

Bu sıkışık vaziyette insanın aklına keşke eczacı 

olmasaydım demek geliyor .Ama yapacak bir şey yok. 

Şu anki konjonktür  de çok azımızın fark ettiği fakat 

eczanelerimizde bu saatten sonra olmazsa olmazımız 

olan bir mevzu var. Aslında bize bir nebze de olsa 

nefes aldıracak ve hatta masraflarımızı çıkaracak 

olan ilaç dışı ürünler, gıda takviyeleri ve medikal 

malzemelerin eczaneden satışı. Artık ilaç raflarımızı 

küçültüp ıtriyat-medikal ve gıda takviyelerini öne 

sürmemizin vakti geldi de geçiyor bile. İyi eğitim almış 

ilgili personel ve eczacılarımızın bu hususta meseleye 

ehemmiyet vermeleri ilaç dışı ürünlerin satışında ve 

ciro anlamında bize büyük ölçüde katkı sağlayacağı 

kanaatindeyim.

Yıllar yılı çoğumuzun pek üzerinde durmadığı 

bu husus zamanla market kanalına kaymış vaziyette. 

Şimdiye kadar olan durumu böyle özetlemiş olduk.

Mmesele bundan sonra ne yapabileceğimiz. İlaç 

mevzusuyla alakalı sağlık danışmanlığımız ön plana 

çıksa da ilaç dışı ürünlerin satışı hususun da olaya 

tamamıyla ticaret gözüyle bakmalıyız. Ticarette 

önemi çok büyük olan ikili ilişkileri ve ikna kabiliyeti 

bizim için çok önemli. Bu yüzden öncelikle kendimizi 

satış hususunda yetiştirip ardından bu konuda 

uzmanlaşacak personel eğitmeli ya da profesyonel 

kurumlardan yardım almalıyız.

Sonuç olarak ilaç konusunda bundan sonra ki 

dönem pek ümit vadedici değil. Geleceğin eczane 

formatında ise ilaç dışı ürünler satış ve ciro anlamında 

çok büyük yer kaplamakta. Geleceğe dair eczane 

planımızı yaparken bu hususları dikkate almamızın 

lehimize olacağı kanaatindeyim.

Saygılarımla.

İlaç mevzusuyla alakalı sağlık danışmanlığımız ön plana 
çıksa da ilaç dışı ürünlerin satışı hususun da olaya tamamıyla 

ticaret gözüyle bakmalıyız. 

Ecz. Yasin ÖLÇEK

Diyorlar ki
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