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DOZ, Ankara Eczacı Odası tarafından 
eczacıların sesi olmak amacıyla hazırlan-
maktadır ve T.C. yasalarına uygun olarak 
yayınlanmaktadır. Derginin isim ve yayın 
hakkı Ankara Eczacı Odası adına Süley-
man GÜNEŞ’e aittir. Dergide yayınlanan 
yazı, fotoğraf ve ilustrasyonların her 
hakkı saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz. 
Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınla-
nan reklamların sorumluluğu ise reklam 
verene aittir.

24 TEB 39. Dönem 
Merkez Heyeti
1. Bölgelerarası 
Toplantısından
İzlenimler

34 Yokmuş Gibi
Davranmak...

Bazen, yok gibi yapmak, etra-
fından dolanmak işe yaramıyor. 
Daha sonra muhakkak görünür 
oluveriyorlar.

06 Kutlamalar
10 Yaşında

“14 Mayıs” Eczacılık Günü 
yıllardır kutlanmaktadır.
Önceleri sadece eczacılık 
günü olarak kutlanmış, 
sonraki yıllarda eczacılık 
haftası ve/veya bayramı 
olarak, ancak son on yıllık 
süreçte tekrar eczacılık 
günü olarak kutlanmıştır.

10 Odamız
Çalışmaları
Hakkında Kısa Bir 
Değerlendirme

Göreve geldikten sonraki ilk 
hedefi miz, Türk Eczacıları 
Birliği çatısının tüm eczacı 
odalarını ve eczacı tabanını 
temsil edecek şekilde yeniden 
yapılandırılması olmuştur.

30 Eczacı İstihdamı 
ve Geleceği
Planlama
‘’Eğer şimdi bir planınız
yoksa gelecekte sadece 
o planların bir parçası 
olursunuz ’’
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Çengelhan
Rahmi M. Koç 
Müzesi

Müzenin yer almakta olduğu 
hanın tarihine bakınca, Kanuni 
Sultan Süleyman dönemin-
de yaptırılan hanın Mihrimah 
Sultan’ın eşi Rüstem Paşa’nın 
vakfına ait olduğu biliniyor.

42

Yüzme ve Sağlık

Deniz suyunda vücut için çok 
yararlı mineral tuzlar bulunur; Altın, 
iyot, kalsiyum, magnezyum, potas-
yum, nikel ve sodyum gibi. Düzenli 
deniz ve güneş banyosu ciltteki 
hücre alışverişini hızlandırarak, 
sivilce ve yaraları hızla iyileştirir.
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Mevcut Eczacılar
ve  Eczaneler
Hakkında Kanun ve
Düzenlemeler
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Eczanede İmaj

İmaj; bulunduğunuz ortamdaki in-
sanlar üzerinde bıraktığınız izlenim ve 
sizi algılayış biçimleridir. İnsanlar tara-
fından nasıl algılandığınız çok önem-
lidir çünkü sizi nasıl algıladıkları size 
nasıl davranacaklarını belirleyecektir. 
Sizce bunu şansa bırakabilir miyiz?
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Survivor
İzledikce eczacıların durumu 
gözümün önüne geliyor, 22 sene 
kendinizi hazırlıyorsunuz  35 metre 
kare bir fanusun içinde  başlı-
yorsun mucadeleye, işte şimdiki 
hayatımızdaki  gerçek survivor.
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Kozmetik Ürünler
Sağlığınızı Tehdit 
Etmesin!
Güzelleşmek ve bakım yapmak için 
kullanılan kozmetik ürünler ciddi 
sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. 

36

60XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı

İlki 1990 yılında Prof. Dr. Turhan Baytop’un (1920-2002) 
öncülüğünde düzenlenen Eczacılık Tarihi Toplantılarının 
on birincisi 25-28 Mayıs 2014 tarihlerinde Erciyes Üni-
versitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi’nin ev sahipliğinde ERÜ 
Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Yasası Yok,
Derneği Var!
Onkoloji Eczacılığı

Bitiyorduk esasında, yok oluyorduk 
her sürsajda ama farkında değildim.

48

31 Mayıs 2012’de yürürlüğe giren 
kanuna göre Sağlık Bakanlığı’nın...



Sıcak yaz günlerinde eczanelerinizde oku-
yabileceğiz güzel bir sayı hazırlamak için aralıksız 
çalıştık ve size DOZ dergimizin 7. sayısını hazırla-
dık.  Zengin bilimsel içeriğinin yanı sıra yeni yasa-
ları, mesleğimizle ilgili güncel konu ve haberleri, ilgi 
çeken gündem içeriklerini sayfalarımızda okuyabi-
lirsiniz. 

Bildiğiniz gibi DOZ ‘un her sayısında ana te-
mamız olan bir konu seçiyoruz. 7. Sayımızda Ecza-
cı istihdamını kapak konumuz ana konumuz olarak 
belirledik.

Mevcut eczanelerin düşen ilaç fi yatları, yük-
sek kiralar ve  diğer ekonomik ve bürokratik neden-
lerle zaten zorlandığı bir ortamda neredeyse her ay 
yeni bir Eczacılık Fakültesinin  açılması zaten zor 
süreçlerden geçen mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
için ağır sorunları da beraberinde getirecektir. Son 
10 yıl içinde ülkemizdeki Eczacılık Fakültelerinin 
sayısının 11 ‘den 40 civarında bir rakama ulaşması 
hem eğitim kalitesinin inanılmaz ölçüde düşmesi-
ne hem de giren öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin 

%2’lerden %10 hatta daha aşağı dilimlere kadar 
inmesine sebep olmuştur. Ne yazık ki bu sadece 
sürecin başlangıcıdır Eczacılık eğitimi ve mesleği-
miz açısından. Çünkü henüz bu fakültelerin çoğu 
öğrenci almamış durumdadır almaya başlayanlar 
ise mezun vermemiştir. İşsiz Eczacılar ordusu gibi 
bir sorun çok yakın geleceğimizin yeni bir istihdam 
yarası olacaktır. 

Yeni açılan Eczacılık Fakültelerine tüm çalış-
malara ve mesleğimiz adına yapılan uyarılara rağ-
men sınırlama getirmek mümkün olamamaktadır. 
Bu durumun tüm meslekler adına bir sorun yarattığı 
Eczacılık fakültelerinin çok uzun yıllar elit bir  şekil-
de kalarak pozisyonunu koruduğu; örneğin hukuk 
ve veterinerlik hatta tıp alanlarının bu şekilde korun-
madığı gibi savunmalarla yasal engelleme çabala-
rımız sonuçsuz kalmıştır. Sonuç olarak; “biz fakülte 
açar eğitim veririz istihdam mesleğin sorunudur “ 
denmektedir. 

Bu durumda yapılacak tek şey özel sektör ve 
özellikle  kamuda Eczacıların istihdam kapasitesinin 

artırılması olacaktır.  Ayrıca Eczacılık Fakültelerinde 
akademisyen kadrolarının artırılması, eczacılara 
pozitif ayrımcılık sağlanması ve Eczacılık eğitiminin 
özellikle eczacılık meslek derslerinde kimyacı ya 
da biyologlar tarafından değil Eczacılar tarafından 
verilmesi sağlanmalıdır. Çünkü eğitim alanında en 
güncel sorunlarımızın başında yeni açılan fakülte-
lerde kadroların Eczacılık mesleği dışından oluş-
turulması gelmektedir.  Böylece Eczacılık fakültesi 
mezunlarının serbest eczane açmanın dışında im-
kanlarının artırılması sağlanacaktır. Eczacılar için en 
önemli istihdam alanlarında olabilecek İlaç endüst-
risinde çalışan eğitimli personelin sadece %2’sini  
eczacılar oluşturmaktadır. İlaç üretimi konusunda 5 
yıllık  uzun ve zorlu bir eğitim alan eczacıların bu 
alanda bu kadar az oranda  istihdam edilmeleri 
mesleğimiz adına  kabul edilemez bir durumdur. 
Türkiye’de üretim yapan tüm ilaç fi rmalarına  üretim 
kapasitelerine göre Eczacı istihdam etme zorunlu-
luğu getirilmesi yasalar çerçevesinde belirlenmeli-
dir ve bu oran yeni alınacak eğitimli personel için en 
az %50 düzeyinde olmalıdır.  Bizim için daha güzel 
bir gelecek dileğiyle , sevgi ve saygılarımla...

4  < DOZ > Sayı 7 / 2014 

Editör 

Prof. Dr. Mehtap UYSAL

Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Öğrencilerim, Merhabalar;

Yeni açılan Eczacılık 
Fakültelere tüm çalış-
malara ve mesleğimiz 
adına yapılan uyarıla-

ra rağmen sınırlama 
getirmek mümkün 

olamamaktadır.
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“14 Mayıs” Eczacılık Günü yıllardır kutlanmak-
tadır.

Önceleri sadece eczacılık günü olarak kutlan-
mış, sonraki yıllarda eczacılık haftası ve/veya bayra-
mı olarak, ancak son on yıllık süreçte tekrar eczacılık 
günü olarak kutlanmıştır.

Bu yıl kutlama etkinliklerini kutlama günü olmak-
tan çıkartıp, etkinlikler haftası olarak planlama yaptık.

14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyei Adliyei 
Şahaneye bağlı eczacılık mesleğine yönelik  bağım-
sız olarak eğitim vermek üzere bir sınıf açılmış ve aka-
demik eczacılığın ülkemiz insanlarına hizmet vermeye 
başlamasından bu güne kadar 175 yıl geçmiştir. Bu 
süreçte basit yöntemlerden modern cihazların kul-
lanıldığı günümüz sürecine gelinmiş; bir çok eczacı 
yetişerek halk sağlığına hizmetler verilmiştir.

Böylece halk sağlığında, halk hizmetinde bilim-
sel eczacılık 175. yaşında oldu.

Dün çok kıymetli, nezih bir meslek olan eczacı-
lık, yaşadığı ekonomik sıkıntılar, çokça açılan eczacılık 
fakülteleri nedeniyle tercih edilme oranında yüzdelik 
dilim bakımından gerilere düşmüştür. 

Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde yine de 
mesleğimizi çok seviyoruz ve 14 Mayıs’ı kutlamalıyız-
dan yola çıkarak çalışmalar yapıyoruz, yapacağız.

14 Mayıs günü 1000 in üzerinde katılımla Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurun-
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Kutlamalar 10 Yaşında

Ecz. Süleyman GÜNEŞ / Ankara Eczacı Odası Başkanı

Dün çok kıymetli, nezih bir meslek olan eczacılık, yaşadığı eko-
nomik sıkıntılar, çokça açılan eczacılık fakülteleri nedeniyle tercih 
edilme oranında yüzdelik dilim bakımından gerilere düşmüştür.



daydık ve mozoleye çelenk bırakma törenini gerçek-
leştirdik.

Mozoleye çelenk bırakma töreninin ardından 
akademik aşama yapan çok sayıda meslektaşlarımı-
za sertifi ka, 30-40-50 yıllarını doldurmuş meslektaş-
larımıza ise plaket takdim etme törenini 20 Haziran 
gününe kadar öteledik.

Soma’da hayatını kaybeden vatandaşlarımız 
için, canlarımız için acılarına ortak olmak için öteledik.

Sadece törenimizi ötelemedik, aynı akşam ger-
çekleştirilecek balo ile 12 Mayıs tarihinden itibaren 
başlayan AVM etkinliklerimizi iptal ettik. İptal edilen bu 
etkinlik 8 AVM’de 150 öğrenci ve meslektaşımızın ka-
tılımıyla bir hafta süreyle yer kiralama adına bir ücret 
ödenmeden gerçekleştirilmekteydi.

80 billboardda “Eczacı İmajı” ile ilgili görseller 
iptal edilmedi ve 8 gün süreyle devam etti.

AVM ve billboardlardaki etkinlik görselleri ile 
“Eczacı en yakın sağlık danışmanınız, eczanedir?, 
eczacınıza danışın sağlıklı kalın, ilaç internetten değil 
eczaneden alınır gibi temalarla halkımızla buluştuk ve 
kendimizi onlara anlattık.

20 Haziran günü geldiğinde; ötelenmiş olan ser-
tifi ka ve plaket takdim törenimizi TEB Eczacılık Akade-
misi ile birlikte gerçekleştirdik.

O gün akademik aşama yapan meslektaşları-
mıza sertifi ka, meslekte 30-40-50 yıllarını doldurmuş 
meslektaşlarımıza da plaket takdimleri yapıldı. TEB 
Eczacılık Akademisi Hizmet ve Teşvik Ödülleri yanı 
sıra Eczacı Anıları yarışması ödülleri de takdim edildi.

Akademik aşama kaydeden meslektaşlarımız 
akademik binişlerini hocalarından ve/veya dekanları-
nın ellerinden giydiler.

Bazen de meslektaşlarımıza hocası kendi aka-
demik binişini giydirerek daha farklı ve duygusal anlar 
yaşanmasını sağladı. 

30-40-50 li meslektaşlarımız ise bunca yılın ken-
dilerine vermiş olduğu güven, başarı ve tecrübesinin 
mağrurluğu ve gururu içerisinde takdim edilen pla-
ketleri aldıklarında duydukları heyecan ve mutluluk 
duygusunu anlamamak ve anlatmak mümkün değildi.

Onlarca yıl çalışmanın karşılığında eczacı oda-
larınca kendilerine Onur Belgesi ve plaketin verilmesi 
nedeniyle mutlu olduklarını dile getirmeleri ve hatta 
bazı meslektaşlarımızın bu süreyi 25 yıl gibi süreye in-
dirilmesini talep etmeleri de ayrı bir güzellik taşımak-
taydı.

Bizde böyle bir mutluluk tablosuna ev sahipliği 
yapmanın güzel duygularını yaşarken; yaklaşık 10 yıl 
önce bu uygulamayı başlatan Yönetim Kurulu Başka-
nı Sayın Ecz. Hilmi ŞENER’e ve Yönetim Kurulu Üyele-
rine ayrıca teşekkür ederim. Bu uygulamanın yıllarca 
aksamadan sürmesi de dileğimdir.

Fakültelerde mezuniyet törenleri gerçekleştirildi. 
Belki de tüm yaşantıları boyunca hocaları dahil olmak 
üzere bir daha birbirlerini görme şansı olmayacak 
meslektaşlarımızla birlikte olduk. 

Yeminlerini edip, keplerini havaya attılar, sevindi-
ler, üzüldüler, birbirlerine sarılıp ağladılar, telefon nu-
maralarını son kez kontrol edip vedalaştılar. Belki bir 
gün yolları bir yerlerde kesişecek belki de hayatları 
boyunca sadece düşüncelerinde görüşebilecekler 
ve asla yüz yüze gelemeyecekler.

Bu kişilere yaşantılarında başarılar dilerim. Yol-
ları açık olsun ve meslekte dilerim beklediklerini bu-
lurlar.

Değerli Meslektaşlarım;
Ağustos ayı içerisinde 2 veya tek aşamalı ola-

rak Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecektir. 10 
Ağustos 2014 tarihinde adaylardan herhangi biri 
%50’nin üzerinde oy olması durumunda seçim so-

nuçlanmış olacaktır. Eğer %50’nin üzerinde herhangi 
bir aday oy alamaz ise bu durumda 24 Ağustos’ta 
2.tur yapılacak, en fazla oy alan aday Türkiye Cum-
huriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı, halk oyu ile de se-
çilen ilk Cumhurbaşkanı olma özelliği ile seçilmiş 
olacaktır. Ve bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı olacaktır.

İlk Cumhurbaşkanımız Büyük Önder Mustafa 
Kemal ATATÜRK derk ki:

“Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf 
değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. 
Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı 
kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa 
için lazım olanı yapmağa hazırız.” 1923

Sayın Meslektaşlarım;
Sizleri, 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Kıb-

rıs-Girne’de gerçekleştireceğimiz Medikal Malzeme-
ler ve İlaç Dışı Ürünler içerikli kongremize davet edi-
yorum.

Geleneksel yorumların dışında farklı bilgiler ışı-
ğında bir kongre planlıyoruz. Daralan eczane ekono-
misine yeni ufuklar açacak bilgi dağarcığıyla eczane-
lerimize dönmüş olacağız.

Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelecek meslek-
taşlarımızla tanışma fırsatı yakalayacağımız ve yeni 
dostlukların kurulacağını umduğumuz kongremizin 
ayrıntılı bilgilerini www.farmmed2014.com internet ad-
resinden alabilirsiniz.

Kongremizde buluşmak dileklerimle, saygılarımı 
sunarım.
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“Cumhuriyetimiz öyle zan-
nolunduğu gibi zayıf değildir. 
Cumhuriyet bedava da ka-
zanılmış değildir. Bunu elde 
etmek için kan döktük. Her 
tarafta kırmızı kanımızı akıttık. 
İcabında müesseselerimizi 
müdafaa için lazım olanı yap-
mağa hazırız.” M.K.Atatürk / 1923



13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Kıbrıs’ta 
Acapulco Hotel & Kongre Merkezi’nde düzenle-
yeceğimiz ‘Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler 
Ve Medikal Malzemeler Kongresi’ne -FARMMED 
2014- sizleri davet etmek, 50 yılı aşkın süredir 
eczacının her konuda yardımına koşan, her za-
man yanında olan ve eczacının verdiği destekle 
hizmetini sürdüren Odamız için büyük bir onur ve 
mutluluk kaynağıdır.

Eczacılık, diğer sağlık meslekleri gibi sürek-
li değişen, yenilenen ve belki de bu değişimden 
en çok etkilenen dünyanın en eski mesleklerinin 
başında gelmektedir. Eczacı insanlığa faydalı ola-
bilmek için bilgisini sürekli yenilemek, gelişmeleri 
takip etmek, mezuniyet sonrası mesleki becerile-
rini geliştirmek zorundadır. Meslek içi eğitim prog-
ramları, konferanslar, kongreler ve fuarlar  mesleki 
gelişime ayak uydurabilmenin önemli fırsatları ve 
gerekliliğidir. Bu gelişim ve değişimde rol almak 
eczacı odalarının asli görevleri arasındadır. Mes-
leğimizi her zaman bir adım daha ileriye taşımak 
için eczacının eğitimini ve gelişimini devamlı hale 
getirmek, eczacılık mesleğinin Dünyadaki geliş-
melere karşın ülkemizde içinde bulunduğu duru-
ma dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturmak adına 
düzenleyeceğimiz “Ulusal Reçete Dışı Farmasötik 
Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi” nin bü-
yük fayda sağlayacaktır. 

Bu kongrede, ilacın gerçek sahibi olan ec-
zacılarımızın,  reçete dışı farmasötik ürünler ve 
medikal malzemeler konusunda da akademik 
bilgilerinin güncellenmesi, bu ürünlerin güvenli bir 
şekilde halkımıza ‘sadece’ eczanelerden ulaşımı-
nın sağlanması ve eczanelerdeki ürün çeşitliliği-
nin arttırılması amaçlanmıştır.

FARMMED 2014, bilimsel paylaşımların yanı 
sıra meslektaşların birbirleri ile bir arada bulu-
nabilmelerine olanak sağlayacak bir programa 
sahip olacaktır. Özellikle genç eczacılarımızın, 
eczacılık mesleğine uzun yıllar emek veren mes-
lektaşları ve bilim insanları ile bir arada olmasını 
sağlamanın ötesinde, Ankara Eczacı Odası olarak 
meslek birliğini güçlendirmek ve gelecek kaygıla-
rının tartışılabileceği akademik ortamı oluşturarak, 
çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde bir kilo-
metre taşı olabilmek arzusundayız.

Bu amaçla 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasın-
da  Girne-Kıbrıs’ta yapılacak olan ‘Ulusal Reçete 
Dışı Farmasötik Ürünler Ve Medikal Malzemeler 
Kongresi’nde Türkiye’deki tüm meslektaşlarımızı, 
eczacılık fakültesi öğrencilerimizi, sağlık çalışan-
larını ve tüm paydaşlarımızı aramızda görmekten 
büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, saygıla-
rımı sunarım.

  Ecz. Süleyman Güneş
   Ankara Eczacı Odası Başkanı

ULUSAL REÇETE DIŞI
FARMASÖTİK ÜRÜNLER VE

MEDİKAL MALZEMELER KONGRESİ
Değerli Meslektaşlarım,



ULUSAL REÇETE DIŞI
FARMASÖTİK ÜRÜNLER VE

MEDİKAL MALZEMELER KONGRESİ



2014 yılının ilk 6 aylık döneminin sonuna geldi-
ğimiz günlerde kaleme aldığım bu yazıda, geçmiş 
günlerimizi değerlendirmek ve gelecek hedefl erimizi 
paylaşmak istiyorum. 

Değerli meslektaşlarım, yeniden görev aldığımız 
Ekim 2013 tarihinden itibaren büyük bir heyecan , 
amatör bir ruh ve profesyonel anlayışla, mesleğimi-
zin gelişimi, meslek haklarımızın korunması ve yeni 
kazanımlar için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye  
gayret gösterdik ve buna devam ediyoruz.

Göreve geldikten sonraki ilk hedefi miz, Türk Ec-
zacıları Birliği çatısının tüm eczacı odalarını ve eczacı 
tabanını temsil edecek şekilde yeniden yapılandırıl-

ması olmuştur. Bu amaçla mevcut TEB yönetimi ile 
bu anlamda görüşmelerde bulunduk. Muhalif eczacı 
odalarına da bu dileğimizi aktardık. Çünkü sorunlar 
yumağı haline gelmiş eczacılık sorunlarının çözü-
münde başarılı olabilmek için merkezi yönetimin çok 
güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Fakat TEB kong-
resinde ortaya çıkan  durum bize bu imkanı ne yazık 
ki sağlayamadı ve mevcut yönetimi temsil eden tek 
liste ile seçime gidildi. Ankara Eczacı Odası olarak is-
tediğimiz ve tüm eczacıların da beklentisi olan güçlü 
merkezi bir yapı ortaya çıkmadığı için  bu durumda 
merkez heyeti içerisinde yer almadık. Yapıcı eleştiri-
lerimiz her platformda dile getirdik ve getirmeye de 
devam ediyoruz. Ancak mevcut yönetimin doğru işler 
yapması için bize ihtiyaç duyulan her durumda ça-

lışacağımızı da dile getirdik. Çünkü TEB yönetiminin 
ve oda yönetimlerinin başarılı olması mesleğimizin 
kazanımlarının artması demektir.  Bu yöndeki pozitif 
çabalarımız devam edecektir. 

Odamızın yeniden yapılandırılması, kurumsal 
kimliğimizin daha da geliştirilmesi amacıyla yeni çalış-
ma ortamları oluşturduk. Odamız binasının 2. 3. ve 4. 
katlarında tadilatlar yaparak seminer ve çalışma oda-
larının sayısını artırdık.  Ankara Eczacı Odasına özgü, 
yeni logo tasarladık, bilgi işlem, AR-GE, kurumsal iliş-
kiler gibi yeni birimler oluşturduk ve bu  konuda yetkin 
arkadaşlarımızla çalışmalara başladık. Belge arşivle-
me sistemimizi yeniledik. Türkiye’de bir ilk olarak  ec-
zacı odası kayıt belgesi artık web sayfamız üzerinden 
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Odamız Çalışmaları Hakkında 
Kısa Bir Değerlendirme

Prof.Dr. Mustafa ASLAN



on-line olarak üyelerimiz tarafından alınabilmektedir. 
Yine  eczacı odamızın mobil web sitesi uygulaması ile 
en yakın nöbetçi eczaneye ulaşım uygulaması ülke-
mizde ilk kez  tarafımızdan üyelerimizin ve halkımızın 
hizmetine sunulmuştur. Uygulamaya soktuğumuz bu 
çalışmalar diğer eczacı odalarına da örnek olmuştur. 

Hukuk büromuzun haftada iki gün olan çalışma 
süresini, haftada 5 güne çıkardık. Hukuk büromuz 
bir yandan her gün odamızda meslektaşlarımızın ec-
zaneleri ile ilgili hukuki sorunlarına çözüm getirmeye 
çalışırken, bir yandan da eczacılık mevzuatında or-
taya çıkan yeni düzenlemelerle ilgili eksik yada yan-
lış gördüğümüz konularda davalar açarak, ezacının 
aleyhine ortaya çıkabilecek durumları engellemekte-
dir.  Mevzuat komisyonumuzun yapmış olduğu çalış-
malar neticesinde yeni çıkan eczacılar ve eczaneler 
hakkında yönetmelik üzerinde yaptığımız kapsamlı 
çalışma tüm Türkiye’de örnek olmuştur. Bu çalışma 
neticesinde tespit ettiğimiz hususlar doğrultusunda, 
yönetmeliğin 3 maddesinin iptali için dava açtık.  Ec-
zacı ibaresinin kullanımı ile ilgili dava açtık ve olumlu 
sonuç aldık. İl Tarım Müdürlüğü’nün eczane dene-
timi ile ilgili yaptığı uygulamalar hakkında hukuki 
mücadelemiz sürüyor. Muayene ücretleri konusunda 
üyelerimizin karşı karşıya kaldığı haksız uygulamalar 
ile ilgili dava açtık ve mücadelemiz devam ediyor.

Değerli meslektaşlarım, 2014 yılının ilk yarı-
sında yakaladığımız bu ivme olanca hızıyla devam 
etmektedir. Bildiğiniz gibi  Ankara’da eczane mesai 
saatlerinin düzenlenmesi konusu il sağlık müdürlü-
ğü ile yürüttüğümüz ortak çalışma ile gerçekleşti-
rildi. Uygulamanın ilk zamanlarında bazı aksaklılar 
ortaya çıksa da şu anda sorunsuz bir şekilde yeni 
mesai saatleri uygulaması yürümektedir. Aslında ne 
kadar doğru bir iş yaptığımız Çalışma Bakanlığı’nın 
TEB e gönderdiği 18/06/2014 tarihli yazı ile bir kez 
daha teyit edildi. Çalışma Bakanlığı TEB den tüm 
illerdeki eczane çalışma saatlerinin iş kanununa 
göre düzenlenmesini istemektedir.  Bu durum Anka-
ra Eczacı Odası olarak bir adım önde olduğumuzu 
ve gündemin önüne geçtiğimizin en büyük işaretle-
rinden birisidir. Soma katliamının gölgesinde kalan 
14 Mayıs etkinliklerimiz tüm Türkiye’de büyük ses 
getirdi. İlk kez bin kişi civarındaki eczacı ve ecza-
cılık fakültesi öğrencilerinden oluşan bir kalabalıkla 
Ata’mızın huzuruna çıktık. Stantlarla, billboardlarla 
televizyon ekranları ile halkımıza 14 Mayıs’ı anlat-
tık.  5-8 Haziran 2014 tarihleri arasında Malatya’da 
gerçekleştirilen Bölgelerarası Toplantı’da bir çok 

eczacı odası başkanı konuşmalarında Odamızın 
yapmış olduğu etkinlikleri örnek olarak gösterdi ve 
etkinliklerimiz taktir ve beğeni topladı. 

Diğer taraftan ilk 6 aylık dönemde odamız sü-
rekli eğitim merkezi tarafından 18 adet meslek içi 
eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Çok farklı konu-
ların işlendiği bu eğitimlere bir çok meslektaşımız 
katılmış ve bilgilerini güncelleme imkânı bulmuşlardır. 
Malatya’daki Bölgeler Arası Toplantı’da stand kura-
rak faaliyetlerini diğer eczacı odaları ile paylaşan tek 
eczacı odası olduk. Bu standa hazırladığımız 4 adet 
kitapçığı ve DOZ Dergimizin yeni sayısını toplantıya 
katılan eczacılarla paylaştık. Bir çok eczacı odasın-
dan çalışmalarımızı kendi illerinde anlatmak için teklif 
aldık. Önümüzdeki günlerde diğer eczacı odalarına 
giderek bu çalışmalarımız hakkında bilgilendirmeler-
de bulunacağız. Tüm bu çalışmalarımızın detayları 
eylül ayında yapılacak odamız mali genel kurulunda 
detaylarıyla sizlerin dikkatine sunulacaktır.

Sevgili meslektaşlarımızın odamız çalışmaları 
hız kesmeden devam etmektedir ve edecektir. 3 adet 
Avrupa Birliği projesi ve 1 adet Ankara Kalkınma Ajan-
sına vermiş olduğumuz proje mevcuttur. Umuyorum 
ki bu projeler önümüzdeki günlerde hayata geçecek-

tir. Evde hasta bakımı, kronik hastalıkların önlenmesi 
ve geciktirilmesi, alo eczacı hattı, geriatrik hastalık-
ların takip edilmesi, eczacı hareketlilik uygulamaları 
gibi konularda  AR-GE birimimizin geliştirmiş olduğu 
projeler destek bulduğu anda hayata geçecek ve 
mesleki gelişimimize ve meslek hakkımızı elde etme-
mize büyük katkı sağlayacaktır. 13-16 Kasım  2014’te 
Kıbrıs’da Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal 
Malzemeler Kongresi’ni (FARMMED) gerçekleştire-
ceğiz.  Bilimsel ve Sosyal içeriği çok yüksek olacak 
olan kongremizde tüm sağlık ürünlerinin sadece ve 
sadece eczacı danışmanlığında eczaneler kanalıy-
la halkımıza sunulmasının önemi konularında uzman 
akademisyenler tarafından anlatılacaktır. Ülkemizdeki  
tüm eczacıları, eczacılık fakültesi öğrencilerini, da-
ğıtım kanallarını, ve tüm paydaşlarımızı bu kongreye 
davet ediyoruz. 

Hız kesmeden sürdürdüğümüz mesleki müca-
delemizde görev alan tüm yöneticilerimize komis-
yonlarımıza ve temsilcilerimize şükranlarımı sunu-
yorum. Diğer taraftan her daim yanımızda olan siz 
değerli meslektaşlarımın, hiçbir zaman  esirgemedi-
ğiniz desteğinizin artarak devam edeceğini biliyor, 
bir sonraki sayıda görüşmek üzere sevgi ve sayıgla-
rımı sunuyorum.
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Hız kesmeden sürdürdüğümüz mesleki mücadelemizde görev 
alan tüm yöneticilerimize komisyonlarımıza ve temsilcilerimize 

şükranlarımı sunuyorum.

Prof.Dr. Mustafa ASLAN  / Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri
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Ankara Eczacı Odası’nın Geleneksel Bahar Şenliği 15 Ha-
ziran 2014 Pazar günü  PTT Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde çok 
sayıda meslektaşımız ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. 

Bahar şenliğinin yapılacağı alana meslektaşlarımızın ulaşımı 
için araçlar tanzim edilmiş ve saat 11:00’de şenlik başlamıştır.

Halaylar eşliğinde şenlik başlarken, ödüllü oyunlar(halat 
çekme, su balonu, çuval yarışı, kaşıklı yumurta taşıma vs.)baş-
ta çocuklar olmak üzere herkesin ilgi kaynağı oldu. Devamında 
tiyatro topluluğunun yaptığı doğaçlamalar da herkesi eğlendirdi. 

 
Hep beraber çekilen halaylar, söylenen şarkılar, oynanan 

oyunlarla Ahlatlıbel çok renkli ve güzel anlara tanık oldu. Akşam 
saat 19:00 sularına kadar devam eden eğlentilerden ayrılanların 
temennisi “her yıl bahar şenliklerinin böyle güzelliklerle geçmesi 
şeklindeydi”.

Pazar gününü bizimle paylaşan herkese çok teşekkür edi-
yoruz.

Ankara Eczacı Odası’nın
Geleneksel Bahar Şenliği
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Eczacılık Günü etkinliklerinden bir diğeri de 09 Haziran 2014 tarihinde veri-
len Şef Hasan Eroğlu’nun 10 yıldır çalıştırdığı Türk Halk Müziği konseriydi.

Eczacılar, birinci derece yakınları ve eczacılık fakültesi öğrencilerinden 
oluşan Ankara Eczacı Odası Türk Halk Müziği Topluluğumuz, çeşitli yörelerden 
derlenmiş türküleri seslendirdiler.

Ecz. Ahmet ÖZALP LOKUMCU, Ayşe ÇAĞLAR, Ecz. Ayten GÜNEŞ, Ben-
gü GÜRKAN,  Berk EYUBOĞLU, Cemal ÖZESER, Ecz. Derya GÜRKAN, Emel 
ACAR,  Ecz. Fahrettin TOPRAK,  Ecz. Fikriye ZENGİN, Ecz. Hüseyin AYÇİÇEK, 
Hüseyin KORKMAZ, İlknur KILIÇ, Ecz. Mehmet Cemil TEKİN, Ecz. Müberra ME-
MİÇ,  Ecz. Nesrin ÖZASLAN, Ecz. Oya ÖZEL,  Ecz. Pınar LOKUMCU, Serhat 
GÖKÇE,  Ecz. Sinem TOSUN,  Ecz. Sümeyra USLU,  Şerife SEMERCİ, Taner 
MEMİÇ, Yiğit ÖZASLAN’dan oluşan Ankara Eczacı Odası Türk Halk Müziği Top-
luluğumuz izleyicilerle birlikte bir zamanlar dillere pelesenk olmuş ve uzun yıllar-
dır unutulmayan türküleri seslendirdi.

Dinleyenlerinde eşlik ettiği Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait  birbirinden 
güzel türküleri hep bir ağızdan söylerken, o yörelere, hikayelere gitti tüm yürekler.

Her sene daha da profesyonelleşen koromuz şimdiden seneye de birbirin-
den güzel türkülerle davetlilerin karşısına çıkmayı hedefl iyor.

Türk Halk Müziği Konseri
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14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs 2014 tarihinde Gazi Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Gazi Konser Salonu’nda gerçekleştirilen Ankara 
Eczacı Odası Türk Sanat Müziği Konseri izleyicilere son derece keyifl i dakikalar yaşattı. 

Şef Nevin TOPÇU tarafından çalıştırılan, eczacılar ve birinci derece yakınlarından 
oluşan Ankara Eczacı Odası Türk Sanat Müziği Topluluğu 28 eser seslendirdi.

Sanatsever izleyicilerimizin büyük ilgi gösterdiği etkinlik iki bölümden oluştu. 

Yaklaşık 3 saat süren konserde, Koromuzun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara 
davetliler de eşlik etti.

Ecz. Cavidan ALTINOK, Emine ÇELİK, Ender DANİŞ, Ecz. Erdinç KENAN, Ecz. 
Hüseyin ARDIÇ, Ecz. Mehmet Cemil TEKİN, Ecz. Mine ÇELİK, Ecz. Müberra MEMİÇ, 
Ecz. Neslihan ÖZTÜRK, Ecz. Nevin MERAL, Osman Erol ANIK, Ecz. Övünç ANIK, Ecz. 
Özlem ÇOLAKOĞLU, Ecz. Pınar LOKUMCU, Ecz. Selamet KOÇ, Sena ÖKSÜZ, Ecz. 
Sıdıka URAL, Sıla ARDIÇ, Ecz. Sibel DÜNDAR, Süleyman BİLGİNER, Ecz. Şale ÖKTEN, 
Taner MEMİÇ ve Ecz. Ülkü KİTAPLI’dan oluşan Ankara Eczacı Odası Türk Sanat Müziği 
Topluluğunun bu muhteşem konseri büyük alkış topladı.

Türk Sanat Müziği Konseri
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Altı yıldır çalışmalarına devam eden tiyatro topluluğu, kurulduğu günden 
beri birlikte çalışan çekirdek kadrosuna her yeni sezonda dahil olarak sahne 
alan arkadaşlarımızla beraber çalışmalarına devam etmektedir. 

Her yıl farklı oyun sergileyen tiyatro topluluğumuz bu güne kadar 6 farklı 
oyunla izleyiciyle buluştu.

Eczacılar ve birinci derece yakınlarından oluşan Ankara Eczacı Odası Ti-
yatro Topluluğu “Her şey Yolunda” adlı tiyatro oyununu 10 - 11 Haziran 2014 
tarihlerinde Küçük Tiyatroda sahneledi.

Devlet Tiyatroları oyuncusu Neşet Erdem’in yönetiminde, Ecz. Ayşegül 
Kazıklı, Ecz. Elif Öztürk, Ecz. Fırat İdris Akgeyik, Ecz. Ömer Bayar, Ecz. İlhan 
Özusta Kılıç, Ecz. Nil Uzun, Ecz. Uğur Hoş, Ecz. Bülent Kangallı, Ecz. Cansu 
Kıymet, Ecz. Taki Pehlivanlı, Ayşe Pehlivanlı, Bahar Oskay ve Merve Aydın’ın 
sahne aldığı oyun izleyicilerin büyük ilgisi ile karşılaştı.

Tiyatro
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12 Haziran’da Odamızda gerçekleştirilen toplantıya Bursa 
Ecza Koop., Galenos Ecza Deposu, Hedef Ecza Deposu, İstanbul 
Ecza Koop., Nevzat Ecza Deposu, Selçuk Ecza Deposu Ankara 
sorumluları ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı. Ecz. Süleyman 
GÜNEŞ başkanlığında geçen toplantıda eczacının güncel sorunları 
konuşulurken karşılıklı fi kir alışverişinde bulunuldu. Konuşulan konu 
başlıklarından bazıları; Eczane mesai saatlerine uygun olarak sa-
bah ilaç siparişi alınması, nöbetlerde ilaca erişimde sıkıntı yaşan-
ması, deponun dışına ilaç çıkaran personel için yapılması gereken-
ler, zam alacak ilaçların stoklanıp eczanelerin ilaç sıkıntısı yaşaması. 
Bu konularda çözüm yolları tartışıldı. İşbirliği yapılabilecek konular 
ve meslektaşlarımız için yapılabilecekler üzerine fi kir alışverişleri 
için bu toplantıların düzenli periyotlarla yapılmasına karar verildi. 

Ecza Depoları
Yöneticileri İle Toplantı
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İşletme alım ve satım yaparken kazanmalıdır. Bizleri fakülteden mezun ol-
duğumuzda işletme konusunda tam bilgi sahibi olmadığımız gerçektir. Bu hu-
suslar göz önünde bulundurularak, eczanelerimize kullanılmak üzere aldığımız 
paket programların; tam ve verimli kullanımı için Byte, Eczanem, Farmakom, İlon 
ve Tebeos eczane paket programlarının kullanımları ile ilgili olarak; bilgilendirme 
sunumları yapıldı.

Eczanelerimizde kullanılmak üzere aldığımız paket programlardan fayda-
lanarak, karlı  ilaç satımı, stok takibi, İTS bildirimi, reçeteli veya perakende satış 
sonrası, karlılık miktarını ve yüzdesini görme, nakit ve kredi kartı rakamlarının 
kasa ile mutabakatı, stok kontrolu, envanter ile kar-zarar ilişkisi, aylık kar-zarar 
görme sayesinde sağlıklı bir fi nans sistemi kurma, zarardan korunma, miyat so-
rununu minimuma indirme  gibi konularda bilgilendirme amaçlı Farmakom ve 
Byte program eğitimleri 14 Haziran 2014 Cumartesi günü, Tebeos ve İlon Eğitimi 
21 Haziran 2014 Cumartesi günü ve Eczanem Eğitimi 28 Haziran 2014 Cumar-
tesi günü gerçekleştirildi.

Katılımcı adına toplamda 170 meslektaşımız olup; aldığımız geri dönüşler-
de katılamayan meslektaşlarımızda olduğundan, yararlı olduğunu düşündüğü-
müz bu eğitim programını 2015 yılında da yinelemeyi planlamaktayız.

Eczane ve Finans Yönetimi
Meslek içi Eğitim Programı

Galenos Ecza Depo-
su’nun ikram sponsor-
luğu yaptığı MİEP’te 
bilgilendirme sunumu-
nu ise değerli meslek-
taşımız Ecz.Erdoğan 
KARAKULLUKÇU 
gerçekleştirmiştir.



18  < DOZ > Sayı 7 / 2014 

Bizden Haberlar 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) ile TEB 2. Bölge Ankara Eczacı Odası arasında yapılan protokol çerçe-
vesinde 11-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Odamız 4. kat konferans salonunda 
gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı. 

Katılım Belgesi alma hakkı kazanan kursiyerler, eczane açarken veya Kosgeb in 
desteklediği başka alanlarda işletmelerini kurarak Yeni Girişimci Desteği’ nden yarar-
lanabileceklerdir. 

Girişimcilik niteliklerinin sınanması, İş fi kri geliştirme, Yaratıcılık egzersizleri; Pa-
zar araştırma, Pazarlama planı, Üretim planı, Yönetim planı, Finansal plan, İş planının 
yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar ve Atölye çalışmaları konu başlıkları 
ile 70 saat olarak verilen ücretsiz eğitime meslektaşlarımız tarafından yoğun ilgi göste-
rilmiş olup, gelecek günlerde eğitimlere devam edilmesi planlanmaktadır. 

Ankara’daki eczacılık fakültesi son sınıf öğrencileri için 4 yıldır Uygulamalı Giri-
şimcilik Eğitimi veren Murat KÖYSÜREN ile içeriği eczacılar için zenginleştirilmiş yeni 
eğitimler ve atölye çalışmaları hakkında duyuru Odamız web sayfasında yayınlana-
caktır.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi
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Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet töreni 10 
Haziran 2014 Salı günü saat 15:00 de, Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töreni ise 20 Haziran 2014 Cuma 
günü saat 13.30 da gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Törenine 
Başkanımız Ecz. Süleyman GÜNEŞ, Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. 
Mehmet AYDOĞAN ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Şafak ÜN-
SAL, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töre-
nine Başkanımız Ecz. Süleyman GÜNEŞ, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Ecz. Necdet ŞENBABA, TEB Büyük Kongre Delegelerimiz Ecz. 
Ahmet DUMAN ve Ecz. Adnan KARAHAN katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından fakülte dekanlarının açılış ko-
nuşmalarıyla törenler başladı. Konuşmaların ardından Başkanımız Ecz. Sü-
leyman GÜNEŞ, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan 
ÇOLAK ve üniversite rektörlerinin konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların 
ardından mezun olan genç eczacılarımıza diplomaları verildi. Diplomaları ve-
rilirken, dereceye giren ilk 3 öğrenciye Ankara Eczacı Odası adına Başkanımız 
Ecz. Süleyman GÜNEŞ hediyelerini verdi.

Görkemli bir şekilde yapılan mezuniyet törenlerinde yeni mezun olan genç 
eczacılar sahneye davet edilerek hep birlikte Eczacılık Yemini ettiler.

Mezuniyetle beraber bu sene Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 125, 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 103 genç eczacıyı daha eczacılık 
camiasına katmış oldu.

Bizde genç eczacılarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Mezuniyet Törenleri
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20 Haziran tarihinde 14 Mayıs Eczacılık Günü Töreni JW 
Marriott Otel’de Büyük Önder M.K. Atatürk, vatan uğrunda ölen 
şehitlerimiz ve hayata veda etmiş meslektaşlarımıza yönelik 
saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. 
Tuncer DEĞİM, Başkanımız Sayın Ecz. Süleyman GÜNEŞ ve 
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Sayın. Ecz. Erdo-
ğan ÇOLAK’ın yapmış oldukları açılış konuşmalarının ardından, 
meslekte 50-40 ve 30 yılını doldurmuş meslektaşlarımıza plaket-
leri takdim edildi.

Törene, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi’nden profesör, doçent, doktor ve uzman ünvanı alan akademisyenlerimize biniş ve başarı 
belgelerinin verilmesi ile devam edildi.

14 Mayıs Eczacılık Günü töreni Türk Eczacıları Birliği’nin Eczacı Anıları Yarışması ödülleri 
ve Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi ödüllerinin sahiplerine verilmesi  sonrasında ak-
şam gerçekleştirilen kokteyl ile son buldu.

Bu anlamlı günde bizlere eşlik eden tüm meslektaşlarımıza mesleğimize vermiş oldukları 
hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yaşamlarında başarılarının devamını dileriz.

14 Mayıs
Eczacılık Günü Töreni
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Meslek İçi Eğitim programlarımızın kapsamında yer alan Sürekli Eğitime dair 
gerçekleştirdiğimiz programlardan biri de diksiyon kursu olmuştur.

Diksiyon, konuşurken duygu ve düşünceleri ifade etmede ses tonunu  ayar-
lama, sözcüklerin doğru vurgulanması, jest ve mimik hareketleri ile desteklenmesi 
ile ilgili güzel konuşma sanatıdır.

26 Mart 2014 tarihinde başlayan ve her hafta Çarşamba akşamı Sayın İpek 
Neslişah AKDEMİR’in öğretileri ile devam eden diksiyon kursu, tiyatro ve sunumlar 
ile daha da keyifl i hale gelmiştir.

Meslektaşlarımız tarafından ilgi gören diksiyon kursumuz 9 Temmuz 2014 
tarihinde sona ermiştir. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, 
sertifi kalarının takdimi yapılmıştır.

Meslek İçi Eğitim Programlarına, ileriki tarihlerde gerçekleştirilecek olan ‘Fo-
toğrafçılık’ ile‘Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler’konulu programlarla devam edilmesi 
planlanmaktadır.

Diksiyon Kursu
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Resmi Kurumlardaki Temsilcilerimiz

05.09.1990 yılında Afyonkarahisar doğumlu. İlköğrenimimi Özel Sandıklı Koleji’nde, lise öğrenimini 
Mürşide Ermumcu Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2008 yılında girmiş olduğu Anadolu Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi’nden  2013 yılında mezun oldu. 2013 yılında halen görev yaptığı İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu (TİTCK)’nda çalışmaya başladı. Yine 2013 yılında Ankara Eczacı Odası TİTCK kamu temsilcisi 
olarak seçildi.

Ecz. U. Sinem ŞENGEZER

 
       06.11.1961 yılında Hendekte doğdu. İlkokulu babasının görevi nedeniyle Erzincan’da başlayıp Elazığ’da 

bitirdi. Ortaokul ve liseyi Çankırı’da okudu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandıktan sonra Ankara’da 
yaşamaya başladı. Okul bittikten sonra Gazi üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana bilim dalında yüksek 
lisans programına başladı. Ancak özel sebeplerden dolayı bitiremedi. Evli ve Hacettepe Hastanesi Kalp Damar 
Cerrahı asistanı olan gurur kaynağım bir oğlu bir de kızı olmak üzere 2 çocuk sahibidir. Hayatında yarım kalmış 
işlerinin olmasından çok rahatsızlık duyduğundan mezuniyetinden 30 sene sonra aftan yararlanarak Farmakoloji 
Ana Bilim Dalında yüksek lisansa tekrar başladı ve 2013 yılında bitirdi. 1987 yılında başlamış olduğu İlaç Ecza-
cılık Genel Müdürlüğü’ndeki görevine şimdiki adı olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda İlaç ve Eczacılık 
Başkan Yardımcılığı Klinik Değerlendirme Biriminde devam etmektedir.

Uzm. Ecz.Hülya

KARAHASANOĞLU

1968 Ankara doğumlu. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu.1991-1995 yıllarında Elazığ SSK 
Hastanesinde dört yıl görev yaptı.  Etlik İhtisas Hastanesi Eczacı kadrosunda  1996  ile 2012 yılları arasında görev 
yaptı. Etlik İhtisas Hastanesi’nde   Poliklinik Eczanesi Sorumluluğu, Servis Eczanesi  ve Sıhhi Sarf Depo Eczanesi 
sorumlusu olarak görev yaptı.15.12.1999 tarihinde Ayın Personeli ödülü aldı. 2002 yılında Yaşar Okuyan’ında katı-
lımlarıyla Antalya’da yapılan Hastane İdarecilerinin beş günlük eğitim toplantısına katıldı. Etlik İhtisas Baştabipliği 
tarafından Sorumlu Eczacılık yaptığı dönemde   yaptığı çalışmalarından dolayı  07.10.2002 tarihinde Teşekkür 
yazısı aldı. 2002-2005 yılları arasında  geçici görevli Eczacı olarak,  SSK Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi poliklinik eczanesinde görevli eczacı, ilaç depo sorumlu eczacısı olarak görev yaptı. 2012 yılı 
ayında Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Laboratuvar Kit Sorumlusu ve 
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak görev yaptı. 2013 yılı Temmuz ayı itibari ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık 
ve Tıbbi Cihaz Şubesi’ nde görev yapmaktadır. Aldığı eğitim ve belgeler; Ankara İl  Sağlık Müdürlüğünde Sertifi kalı 
Temel  İlk Yardım Eğitimi, Diksiyon Kursu, AEP Aile Eğitici  Programı Katılım Belgesi, (Tüked-Kepan) Enteral- Pa-
renteralNutrisyon ve Eczacının Rolü Meslek İçi Eğitim Programı  Katılım Belgesi  (2013).Ecz. Mürüvet NAZLI

Hizmetlerimiz

1975 yılında kurulan firmamız ;
•  Eczanelere majistral ilaç   

hammaddelerinin (drug)
•  Laboratuvar cam malzemelerinin
•  Kapsül dolum makinalarının (manuel)
•  Medikal ürünlerin
•  Biyolojik taşıma kaplarının   

(IATA Standartları CL6)
•  Kozmetik ürünlerin
•  Gıda kimyasallarının
•  Teknik yayınlarının

 kontrol, üretim ve pazarlamasında çözüm 
ortağı kardeş firmaları ile ulusal ve uluslar 
arası alanda çalışmaktadır. GMP, ISO belgeleri 
ile ve uzman çalışanları ile hizmetinizde 
olmaktan mutluyuz.

“Sağlığınız
  Bizim İçin
  Önemli”

BotaFarma İlaç Medikal İtriyat Kimya San.Tic.Ltd.Şti
Tel: 0312 394 52 00 pbx - 0312 230 26 32 Fax: 0312 395 27 84
e-Mail: farmas@botafarma.com.tr - export@botafarma.com.tr
Adres: İvedik OSB. 24.Cad. No:53 Ostim / ANKARA

Ücretsiz Sipariş Hattı
0800 314 70 37

www.botafarma.com.tr
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TEB 39. Dönem Merkez Heyeti
1. Bölgelerarası Toplantısından

İzlenimler

Analiz

Prof.Dr. Mehtap UYSAL



5-7 Haziran 2014 tarihleri arasında Malatya’da 
gerçekleştirilen  TEB 39. Dönem Merkez Heyeti 1. 
Bölgelerarası Toplantısına Ankara Eczacı Odası baş-
kanımız, Genel sekreterimiz yönetim kurulu üyelerimiz  
ve delegelerimizden oluşan bir heyetle katıldı. Malat-
ya Hilton Double Tree Otelde gerçekleştirilen toplantı 
5 Haziran Perşembe günü başladı. 1. Bölgelerarası 
Toplantı’nın açılış konuşmasını yapan TEB Başka-
nı Ecz. Erdoğan Çolak, Soma’daki maden faciasına 
değindi. Çolak;  “Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti 
ve tüm Türkiye’den eczacı odalarımızın yöneticileri ile 
Soma’daydık. Soma halkının, madenlerde yakınlarını 
kaybedenlerin acısını paylaşmaya gittik. Bizler de bu 
acıyı derinden yüreklerimizde duyduğumuz için, on-
lara yalnız olmadıklarını söylemek için, onları yalnız 
bırakmamak için gittik.

Bizler Soma’da hayatını kaybeden işçilerimiz için 
yastayız. Ama aynı zamanda öfkeliyiz. İşçi sağlığı iş 
güvenliği yasası çıktıktan hemen sonra Türkiye’nin en 
büyük iş kazasını, iş cinayetini, katliamını yaşıyoruz. 
1960’dan sonra 200’den fazla ölüm olan iki maden 
kazası olmuş; ikisi de Türkiye’de. Demek ki ters giden 
bir şeyler var. Demek ki özelleştirme insanların canına 
mal oluyor. Demek ki denetimsizlik işçi öldürüyor.

Biz Türk Eczacıları Birliği olarak bir mali yardım 
kampanyası başlattık. Acılı Soma halkı ve madenci 
aileleri kabul ederse, tüm Türkiye’den 24.000 ecza-
cı adına çocuklarının eğitimlerine katkı yapacağız. 
Vatandaşlar olarak, sağlık çalışanları olarak, ecza-
cılar olarak, bir sivil toplum örgütü olarak üzerimize 
düşeni yapacağız. Bu bağlamda Soma’ya yardım 
kampanyasına destek veren tüm eczacı odaları-
mıza ve sizlerin nezdinde eczacılara çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Açılışta  evsahipliği yapan Malatya Eczacı Odası 
adına Başkan  Ecz. Tahir Özelçi, tarih boyunca çeşit-
li medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Malatya’ya 
toplantı amacıyla gelen konuklara, bu durumdan duy-
duğu mutluluğu ifade etti. Özelçi, konuşmasında 2014 
yılı ilk bölgelerarası toplantının şehirlerinde olmasının 
kendilerini son derece onurlandırdığını belirterek, ‘Ma-
nisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını 
kaybeden işçi kardeşlerimizi de saygı ve sevgi ile an-
mak istiyorum. Umarım toplantımız sizlerin katılımıyla 
güzel bir şekilde geçer’ dedi. 

Daha sonra ilk gün toplantıları TEB Merkez He-
yeti Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu raporlarının 
sunumuyla devam etti. Aynı gün TEB Eczacılık Aka-
demisi Sürekli Eğitim Programlarının Değerlendiril-
mesi, Önemi ve Geleceği’ başlıklı bir de panel de 
gerçekleştirildi. Panelde Eczacılık Akademisi Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Başaran, Eczacılık Akademisi’nin ku-
ruluşundan bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlat-
tı. Başaran, Akademi kadrosu ve bu kadronun nasıl 
oluşturulduğundan, eğitim programlarının nasıl belir-
lendiği konusuna kadar detaylı bir sunum yaptı.

=

33 konuşmacının kürsü aldığı Toplantıda  Baş-
kanımız Eczacı Süleyman Güneş 6 haziran 2014 
Cuma günü konuşmasını yaptı. Salondaki tüm izleyi-

ciler tarafından ilgi ile izlenen konuşmanın tam içeriği 
aşağıdadır. 

Sayın Protokol-TEB Merkez Heyeti’nin değerli 
Başkan ve üyeleri, Denetleme ve Yüksek Haysiyet 
Divanının değerli üyeleri, Değerli Oda Başkanlarım, 
Yönetim Kurulunun kıymetli üyeleri, sevgili meslek-
taşlarım hepinizi Ankara Eczacı Odası adına saygı ile 
selamlıyorum.

Ayrıca Malatya’ya gelmeden, telefonları ile bize 
mihmandarlık görevi verilen arkadaşlarımızın ara-
malarıyla başlayan ve son güne kadar aynı şekilde 
devam edecek güzel konukseverliklerinden dolayı 
Malatya Eczacı Odası’nın Yönetim Kurulu ve tüm kad-
rosuna teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Soma faciasında hayatını kaybeden 301 vatan-
daşımıza Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailelerine ve 
ülkemize sabır diliyorum. Umuyor ve diliyorum Ülke-
mizin, vatandaşlarımızın hatta insanlığın başına bir 
daha doğal olan veya olmayan felaketler gelmez ve 
yaşamayız. 

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak se-
çimlerden sonraki süreçte çalışmalarımıza başladık.

Yaptığımız çalışmaları kısaca aktarmak isterim.
Olağan Seçimli Genel Kurul’un ardından göreve 

seçilen Yönetim Kurulumuzun ilk organizasyonu 29 
Ekim Cumhuriyet Balosu olmuştur. 1000 kişiye yakın 
katılımla gerçekleşti. 

Seçimlerden sonra yasa ve bağlı yönetmelik 
gereği eczane eczacıları arasında bölge temsilciği 
uygulamasının yıllardır uygulanıyor olmasının yanı sıra 
kurumlarda çalışan eczacılarımızı da sistemin içine 
dahil ederek kurum temsilcilerinin ataması yapıldı.
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Kurum temsilcilerimizle çalışmalar yaparak 
SGK’daki ve TİTCK’daki meslektaşlarımızın sorunla-
rının ilgili makamlara aktarılması sağlandı.

Web sayfamızın ön yüzünü daha kurumsal hale 
getirerek haberler ve duyurular şeklinde ana hatları ile 
birbirinden ayrılan özellikleri ile daha görünür ve daha 
kullanılır hale getirdik. Web sayfamıza yerleştirilen 
buton ile eczacı odaya gelmeden online olarak “Oda 
Kayıt Belgesi” alma olanağı sağlandı. 

Adını Sürekli eğitim programları başlığında top-
lamış olduğumuz Meslek İçi Eğitim Programlarımızda 
Odamız toplantı salonunda Aralık ayından bu güne 
kadar 12 Meslek İçi Eğitim Programı düzenlendi.

En son düzenlemiş olduğumuz eğitimde; Organ 
nakli ve organ bağışı konusunda farkındalık yaratıcı 
bir MİEPdüzenlendi.

Hastane yoğunluğu ve nöbetçi eczanelere ula-
şım konusunda halka yardımcı olabilmek için “Mobil 
Ankara Eczacı Odası” uygulamamız sayesinde, du-
yurularımız, haberlerimiz meslektaşlarımızın cep tele-
fonlarına direk olarak gönderilmekte,ayrıca vatandaş-
larımız, bulundukları yere en yakın eczaneye ve en 
yakın nöbetçi eczaneye giden yolu harita üzerinden 
görebilmekte ve aynı ekrandan tek tık ile eczaneye 
telefon edilebilmektedir.

Yayında olduğumuz 6 aydan beri yaklaşık 2000 
Android ve 300 Apple kullanıcısı tarafından uygula-
mamız kurulmuştur.

Ankara’da eczanelerin açma saati 08:00 kapat-
ma saati 19:00 idi. Ancak yaklaşık 3 yıldır da eczane 
çalışanları ile eczacılar arasında mesai saatlerinden 
doğan, ücret-tazminat anlaşmazlıkları nedeniyle mah-
kemelerden yazılar gelmekteydi. Aldığımız bilgiler ışı-
ğında da hiçbir eczacı mahkemeyi kazanamıyordu.

Bizde mesai saatleriyle oynadık. 08:00 i, 09:00 
olarak yaptık. Çalışmalarımızla sözleşme imzalanma-
sını sağladık. Sözleşmede 1 saat öğle tatili ve 0,5 sa-
atlik 2 adet düzenleme verdik ve buna rağmen haftalık 
3 saat fazlalık oluştu. Bununda mesai olarak ödenme-
sini önerdik.

TEB 39. Olağan Genel Kurulu’nda geçmiş yılla-
ra ait Oda ve Yardımlaşma Sandığı’na olan borçların 
faizlerinin affı yolu ile ödenmesinin yolu açılması ile 
birlikte; üyelere durum yazılı olarak bildirildi ve bunun 
peşi sıra kamudaki meslektaşlarımızın tepki olarak is-
tifaları gerçekleşti.

İstifa eden bütün üyelerin tek sorunu TEB yar-
dımlaşma sandığından yararlanmıyoruz bizden bu 
para neden alınıyor ifadesi idi. Bunun için mevzuat 
değişikliği teklifi mizi yenilemek istiyoruz.  Eczacı oda-
larının sadece eczane eczacılarının odaları olmaması 
için kamu eczacılarını da Oda bünyesine çekebilme-
miz gerekli, bunun içinde çalışmalar yapılmalı ve mev-

zuat değişmelidir. Yani kamuda çalışan eczacıların 
Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı aidatları 
sembolik bir rakamda alınabilir.

Bir fi rmanın Eczacı isminin kullanımı hakkını elin-
de bulundurmak amacı ile Türk Patent Enstitüsü’ne 
müracaat etmiş, yasal askı süresini de geçtikten son-
ra kurum tarafından (TPE) isim-marka kullanım hakkı-
nı vermiş. Bilginin bir eczacımız tarafından tarafımıza 
bildirilmesinin hemen ardından yürütmeyi durdurma 
kararı için müracaat edilmiş ve tescil edilen markanın 
3. Kişilere devredilmesine ilişkin yürütmenin durdurul-
ması kararı alınmış ve hali hazırda hukuki süreç de-
vam etmektedir.

Yaklaşık 2 aydır Ankara Eczacı Odası’nın günde-
mi olan, bu konuyla ilgili olarak girişimlerde bulunarak 
görüşmelerle halletmeye çalıştığımız sorun. Tarım İl 
Müdürlüklerinden eczanelere tutanak ile ihbarname-
ler bırakılmakta ve Tarım İl Müdürlüklerine müracaat 
ederek kayıt yaptırmaları istenmektedir.

18 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Torba Ya-
saya rağmen “Eczaneler sadece Sağlık Bakanlığı’n-
dan eczane açma izni alırlar” olmasına karşın Tarım 
Bakanlığı ’da kendi kanun ve yönetmeliklerini emsal 
göstererek “Neden bizden izin almıyorsunuz” şeklin-
de tutanak tutmaktadır.
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Eczacı odalarının sadece 
eczane eczacılarının odaları 
olmaması için kamu eczacı-
larını da Oda bünyesine çe-
kebilmemiz gerekli, bunun 
içinde çalışmalar yapılmalı 
ve mevzuat değişmelidir. 
Yani kamuda çalışan ecza-
cıların Türk Eczacıları Birliği 
Yardımlaşma Sandığı aidat-
ları sembolik bir rakamda 
alınabilir.



Görüşmeler sonucu olumlu yanıt alınmayınca, 
noter kanalı ile ilgili Bakanlığa ihtarname gönderilme-
sine rağmen Tarım İlçe Müdürlüklerince hala tutanak 
tutma olayı sürmektedir. Durum TEB’ne de bildirilmiş-
tir. Ancak şu ana kadar herhangi bir olumlu gelişme 
olmadığı görülmekte ve çeşitli ilçelerimizde tutanaklar 
devam etmektedir. Eğer süreç böyle devam ederse 
konu ile ilgili olarak idari mahkemeye gideceğiz.

Tüm bunların yanı sıra TİTCK’nın bir yazısının ta-
lihsizlik olduğunu düşünüyorum.

Buna göre Gıda-Tarım Bakanlığı’nın kanun ve 
yönetmeliğinin bizimkinden (Sağlık Bakanlığı’nın 
yönetmeliğinden) daha ön planda olduğunu ifade 
etmektedir. “Bununla birlikte, takviye edici gıdaların 
gözetim ve denetim hususunda yetki Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na ait olduğu cihetle, bu ürün-
leri satmak isteyen eczanelerinde mevzuat gereği 
anılan Bakanlığa beyanname ile bildirimde bulun-
malarının uygun olacağı bildirilmiştir.” şeklindedir. Bu 
konuda gerekli çalışmaların çok hızlı bir şekilde yapıl-
ması, mevzuat açısından çok önemlidir. Eğer gerekli 
tedbirler bir an önce alınmazsa Tarım Müdürlüklerin-
ce yarın eczaneleri biz de teftiş edeceğiz derler mi? 
derler…

Bildiğiniz gibi 31 Mayıs 2012 ve 18 Ocak 2014 
tarihlerinde yasa değişikliği ile 6197 – 6643 -  1262 
sayılı yasanın bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Bu yasaya ait yönetmelik 12.04.2014 tarihinde 
yayımlandı ve bunun üzerine bizce uygun olmadığı-
nı düşündüğünüz kısımlarla ilgili olarak TİTCK’ya yazı 
gönderdik. 

(Dışarıda da yönetmelikle ilgili kitapçığımız var. 
Sizlerin incelemesine sunulmuştur.)

Konu ile ilgili olarak yazıyı TEB’ ne de gönderdik.
22.04.2014 tarihinde TİTCK’dan gelen yazı, ko-

nuya açıklık getirmek yerine “Kurumumuz tarafından 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Taslağı 
hazırlandıktan sonra ilgili Kurumlarla birlikte Türk Ec-
zacıları Birliği’ne de görüş gönderilmiştir. Türk Ecza-
cıları Birliği, Eczacı Odalarının görüşlerini de aldıktan 
sonra nihai görüşlerini bildirmiş ve bildirilen bu görüş-
ler Yönetmelik çalışmalarında değerlendirilmiştir.” ifa-
desini taşıyordu. Şaşırdık. Bizden konu ile ilgili görüş 
istenmedi bunu net hatırlıyorum. Gelen cevap bizim 
için üzücüydü. 

TİTCK sorunlarımıza olumlu-olumsuz yanıt ver-
mek yerine Türk Eczacıları Birliği’ne gönderilmiş ve 
görüşleri alındıktan sonra yönetmelik yayımlanmış-
tır. İfadeli yazıyı tarafımıza göndermiştir. İşte bu yazı 
ifadesi üzücüdür. Keşke önceden yönetmeliği göre-
bilme şansımız da olabilseydi. Yönetmeliğin yayın-
lanmış bu haliyle saklanacak bir yönetmelik olmadığı 
görülmektedir.

Umuyor ve diliyorum ki gönderdiğimiz tereddüt-
ler yönetmelikle ilgili klavuz kitapçıkta açıklığa kavuş-
turulur. 

Yönetmelikle ilgili yasal itiraz süresi dolmadan 2 
konuyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma için mahke-
meye müracaat ettik. Bunlarda ilden ile takas mad-
desiyle ısı ve nem ölçerlerle ilgili maddelerin iptal 
edilmesidir.

Bu yıl 14 Mayıs ile ilgili kutlamalar tüm bölge ec-
zacı odalarında olduğu gibi bizde de oldukça hareket-
li geçti. Gençlerbirliği-Antalyaspor maçında pankartta 
“14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun” u açtık. Sağlık-
ta okuryazarlık – akılcı ilaç – eczacının toplumdaki ima-
jı - internetten ilaç alımının yanlışlığı gibi anlatımlarla 8 

Avm’de + 80 billboard’da eczacı imajını daha yukarı-
lara taşıma adına 82 eczacı ve 140 eczacılık fakültesi 
öğrencisi ile eczacıyı ve eczaneyi halkımızla buluş-
turduk ve iç içe olduk. Yine 1000 in üzerinde eczacı 
ve eczacılık fakültesi ile birlikte Anıtkabir’de mozoleye 
çelenk konuldu. Katılımcı sayısının fazlalığı açısından 
tarihimizde ilktir. Bir sunumumuz var onu izleyelim ko-
nuşmama kaldığımız yerden devam edeceğim.

MF ile ilgili gündemin devre dışı kalması, so-
runun çözümlenmiş olması çok olumlu bir gelişme. 
Ancak sanayi rahat durmayacak ve bazı aktivitelerle 
bunun tekrar önümüze getireceğini düşünüyorum. Bu 
konuda dikkatli olmalı ve tedbirlerimizi almalıyız.

Eczanelerin ekonomik girdi ve çıktı dengesi için 
çalışmalı, projeler geliştirmeli ve ilacın sakızdan daha 
kıymetli bir ürün olduğunu topluma hatırlatmalıyız.

Ankara Eczacı Odası < DOZ >  27 

Analiz

Yönetmeliğin yayınlanmış 
bu haliyle saklanacak bir 

yönetmelik olmadığı
görülmektedir. 



Eczanelerin ekonomiksel girdileri ile çıktıları ara-
sındaki rakam her geçen gün artmakta ve sıkışmak-
tadır. Açıklandığı gibi kapanacak eczane sayısı 4000 
civarındadır deniliyor. Bunun aşağı çekilmesi için 
çalışmalar yapmalı aksi takdirde sayısal rakam 5000-
6000 lere çıkabilir.

Meslek örgütü olarak beklemek yerine projeler 
geliştirmeli ve sürekli dinamik halde olmalıyız.

İthal ilaçların sayısının iyice azaltılması konu-
sunda çalışmalar yapılmalı, yetim ilaçlara ülke içinde 
sahip çıkacak fi rmaların oluşmasına katkı-destek ve-
rilmeli ve bunların ruhsatlandırılmasına yardımcı ola-
rak eczaneler üzerinden satışının sağlanabilmesi için 
girişimlerde bulunulmalıdır.

Günü birlik tedavide kullanılan ilaçların hastane 
dışına çıkartılarak eczanelerden satışının sağlaması 
üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.

Şu anda SGK geri ödeme kapsamında bulunan 
medikal malzemelerin satışının Medula Provizyon 
Sistemi ile eczaneler üzerinden gerçekleştirilebilmesi 
için çalışmalar yapılmalıdır.

Medikal malzeme satışının eczane ve Medula 
Provizyon Sistemi üzerinden olması durumunda dev-
letin-kurumun ciddi anlamda kazancı olacağını çok iyi 
anlatılmalıdır. 

Eczane girdilerinin artırılmasının yanı sıra pro-
tokoldeki bazı cezai şartlarda iyileştirme yapılması 
önemlidir.

Hasta ve/veya hasta yakınının eczaneden ilacı 
alıyor olmasına rağmen almadım dediği anda eczacı 
için sorun vardır. Hepimizin başına gelebilir. 

2013 Ek protokol Madde 17 ye istinaden TEB ta-
rafından eczacıya 5000 Tl para cezası kesilmesi. Aca-
ba TEB hiç ceza kesmiş midir? Bunun maddelerden 
çıkartılması.TEB’in böyle bir paraya ihtiyacı yok. Şöyle 
ki muayene ücretinin eczacıların üzerinden kaldırıl-
masını savunurken bu konuda ceza verilmesi yanlış. 
En azından maddeden bu ifadenin çıkartılması önem 
taşır.

Benzer maddelerde tek tek irdelenmeli ve kötü 
niyetlilerin yanında masumların ceza görmesi engel-
lenmelidir.

Eczacılık Fakültesinde okuyan çocuklarımızın 
staj sorunları TEB/Fakülte Dekanları ile birlikte ak-
reditasyon çalışması ile bir birliktelik sağlanabilir. 
Bu konuda her fakültenin farklı uygulaması var. Bu-
nun öncülüğünü yapmalıyız.

Yine bu dönemde meslek hakkı ve nöbet hak-
kı konusunu gündemde tutmalı ve istemeye devam 
etmeliyiz. “Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşa-
dığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember 
içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız.” der. 
Mustafa Kemal ATATÜRK

Bunun için çalışmalıyız, çok çalışmalıyız, hep bir-
likte meslek için bir şeyler üretmek için çalışmalıyız. 

Umuyor ve diliyorum gelecek günler güzel 
şeyler getirir. Saygılarımla.

Ankara Eczacı Odası 5-7 Haziran 2014 tarih-
leri arasında Malatya’da gerçekleştirilen TEB 39. 
Dönem Merkez Heyeti 1. Bölgelerarası Toplantısın-
da bir stand açtık.

Tüm katılımcılar tarafından ilgi ile ziyaret edi-
len standımızda dönüşümlü olarak tüm yönetim 
kurulu üyelerimiz görev yaptık, faaliyetlerimizi an-
lattık. Standımızda, soru ve cevaplarıyla yeni yö-
netmelik, Ankara’da mesai saatleri ayarlaması, 14 
Mayıs Kutlaması, MİEP’ler ve hazırladığımız 4 ki-
tapçık dağıttık ve DOZ dergimizin 1. yaşını ve 6. 
sayısını kutlayıp tanıtımını yaptık.  Hem katılımcı 
Eczacı Odaları hem de AEO tarafından çok verimli 
geçen toplantı için AEO olarak biz de Malatya Ec-
zacı Odası’na ve  Türk Eczacıları Birliği’ne teşek-
kürlerimizi sunarız.
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Meslek örgütü olarak beklemek yerine projeler geliştirmeli ve 
sürekli dinamik halde olmalıyız.
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Ecz. Mehmet AYDOĞAN

Eczacı İstihdamı ve
Geleceği Planlama
‘’Eğer şimdi bir planınız yoksa gelecekte sadece başkalarının 

planlarının bir parçası olursunuz ’’
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Bilim ve teknolojinin sürekli ilerleme ve gelişim 
içinde olduğu dünyamızda en önemli kaynağın in-
san gücü olduğu hepimizce bilinen bir gerçektir. 
Bu nedenle sağlık hizmetlerini planlama ve geliştir-
me sürecinde üzerinde önemle durulması gereken 
konu, sağlıkta insan gücünün doğru kullanılmasıdır. 
Etkin bir sağlık hizmetinin yüksek nitelikli, yeterli ni-
celikli ve dengeli dağılıma sahip sağlık çalışanları 
tarafından verilebileceği hepimizce bilinmektedir. 
Yine bu hizmetin sağlık çalışanlarının doğru za-
manda, doğru yerde istihdamı ile sağlanacağı ve 
bunun da hedefl enen sağlık kalitesini arttırarak be-
raberinde getireceği ortadır. Günümüz dünyasında 
gelişmiş ülkelerin tamamı doğru bilgi ve beceriyle 
donatılmış nitelikli sağlıklı insan gücüne sahiptirler.

Eczacılıkta istihdam, sağlıkta insan gücü plan-
laması içinde; üzerinde önemle durulması gereken 
bir konudur. Günümüzde işsiz üniversite mezunu 
sayısı her yıl katlanarak artarken eczacı sayısında-
ki bu hızlı artışın; gerek mezuniyet öncesi, gerek-
se mezuniyet sonrasında tüm yönleriyle incelenip 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 2014 yılı itibariyla 
ülkemizde 35 Eczacılık Fakültesinin açılmış oldu-
ğu ve 26 tanesinin aktif olarak öğrenci kabul ettiği 
gerçeği, bu değerlendirmede doğru bir yönde ol-
madığımızın en büyük göstergesidir. Her yıl bu ec-
zacılık fakültelerimiz 2 bine yakın mezun vermekte 
ve mezunların %80’i serbest eczane açmaktadır. 
Bu yanlışın bir an önce sorunun kaynağından dü-
zeltilmesi gerekmektedir. Son yıllarda her ilimize bir 
üniversite açılmakta ancak bu üniversitelerde veri-
len eğitimden niteliksel ve niceliksel anlamda bek-
lenen fayda sağlanamamaktadır. Yine bu üniver-
sitelerimizin açılmasına yapılan büyük yatırımlara 
nazaran akademik araştırmalarına çok düşük büt-
çeler ayrılmakta ve bu sebeple dünya üzerindeki 
bilimsel varlığımız maalesef hissedilememektedir.  
Sonuçta eczacılık veya diğer alanlarda çok sayıda 
üniversite açılmış olması, yanında kaliteli eğitimi 
getirmemektedir. Dolayısıyla fakülte sayısına ve 
öğrenci kontenjanına mutlaka bir sınırlandırma ge-
tirilmelidir. Bu nedenle fakülte eğitimleri bu alanlara 
yönelik uzmanlaşmaya izin verecek şekilde düzen-
lenmelidir. Yani mezun olacak eczacı meslektaşla-
rımıza sanayi, kamu, klinik ve diğer özel sektörler-
de yeni iş alanları yaratılacak şekilde bir planlama 
yapılması ve eğitimlerinde branşlaşmaya gidilerek 
yeni uzmanlıklar ve istihdam alanları oluşturulması 

sağlanmalıdır. Fakültelerimizde verilen eğitimlerde 
karşılaşılan Öğretim Elemanı, Alt Yapı, Ar-Ge, Yük-
sek Teknolojili Labaratuar ve Aletleri, Kütüphane, 
Derslik v.s. eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve 
Eczane İşletmeciliği, Sosyal Eczacılık, Hasta Da-
nışmanlığı, Kozmetoloji, Fitofarmasi, Hasta Bakımı, 
Klinik Eczacılık gibi mesleki farkındalık yaratacak 
eğitim programlarının artırılması yönünde çalışma-
lar yapılmalıdır. Süreçte mesleki eğitimimizde çok 
büyük payı olan, bizleri eczacı olarak yetiştiren 
fakültelerimizdeki akademisyenlerimizin de mes-
leğimizin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmalar 
yapması, bu konularda çözüm yolları ve planlar 
üretmesi aynı zamanda ilgili Kamu, Sanayi, Özel 
Sektör ve Meslek Örgütleri ile ilişkilerin güçlendi-
rilmesi adına adımlar atması gerekmektedir. Her 
yeni mezun eczacının, eczane açmak zorunda 
bırakıldığı bu sistemin yarattığı istihdam sorununa 
sadece eğitimin 5 yıla çıkartılması ile değil, bunun 
yanında fakülte sayılarının yeniden düzenlenmesi, 
kontenjan sınırlaması, yeni uzmanlık alanları oluş-
turulması ve mesleki eğitim kalitesinin artırılması 

yoluyla ancak çözüm bulunabileceği önümüzdeki 
en önemli gerçektir. 

31.05.2012 tarihinde resmi gazetede yayınla-
nan 6308 sayılı kanunla bir hayli gecikmeli de olsa 
6197 sayılı yasamızda önemli değişiklikler yapılmış, 
nüfusa göre eczane açılması uygulamasına geçil-
miş ve eczane açılmasında hizmet puanı kriterleri 
getirilmiştir. Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki bu 
kanun’a eklenen nüfusa göre serbest eczane sa-
yısı sınırlamasının, eczacılık mesleğine olumlu et-
kileri beklenirken, eczacılık fakülteleri sayısındaki 
artışın geleceğe yönelik beklentileri giderek daha 
karamsar bir hale getirdiği de gözlemlenmektedir. 
6197 sayılı kanunla yapılan bu değişiklikler bir ta-
kım kısıtlamaları hem mevcut serbest eczacılarımı-
za ve hem de yeni eczane açacak eczacılarımıza 
yansıtmaktadır. Yasa eczane eczacılığı konusunda; 
Hali hazırdaki eczacı meslektaşlarımızı, getirdiği 
hizmet puanı ve nüfusa göre eczane açılması kri-
terleriyle korurken, hareket alanlarını daraltmış, 4-5 
yıl sonrasında mezun olacak yeni eczacıların istih-

Ecz. Mehmet AYDOĞAN / AEO Yönetim Kurulu Üyesi

Fakülte sayısına ve öğrenci 
kontenjanına mutlaka bir 
sınırlandırma getirilmelidir. 
Bu nedenle fakülte eğitimleri 
bu alanlara yönelik uzman-
laşmaya izin verecek şekilde 
düzenlenmelidir.  Yani me-
zun olacak eczacı meslek-
taşlarımıza sanayi, kamu, 
klinik ve diğer özel sektörler-
de yeni iş alanları yaratılacak 
şekilde bir planlama yapıl-
ması ve eğitimlerinde bran-
şlaşmaya gidilerek yeni uz-
manlıklar ve istihdam alanları 
oluşturulması sağlanmalıdır.
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damında ise sadece yardımcı eczacılık seçeneğini 
bırakarak bu kriterleri uygulamaya koymuştur. Dü-
zenleme, eczacı istihdamında bir takım kriterlerin 
uygulanması anlamında fayda sağlasa da yukarda 
belirttiğimiz eksik kalan yanlarıyla birlikte eczacılık 
tarihinin sayfalarında yerini almıştır.

Türkiye de resmi kayıtlara göre 2014 yılında ec-
zacı sayısının 30.482(E.B.S.verilerine göre) olduğu 
ve gayrı resmi kayıtlara göre de bu sayının 31.000’in 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu sayının;
• Serbest eczane sahibi eczacıların: 24.415  

(%80)’ini,
• Sağlık Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’na bağlı olarak hastanelerde ve 
kontrol birimlerinde çalışan eczacıların: 3800 
(%11)’ini,

• Üniversitelerde görev yapan eczacılar: 699 
(%2)’sini,  İlaç Sanayinde çalışan eczacılar: 
600 (%2)’ini, 

• Özel sektörde ya da özel hastanelerde görev 
yapan eczacıların: 480(%1)’ini, 

• İlaç depolarında mesul müdürlük yapan ecza-
cının: 200 (%1’in altında)’ini 

• Emekli eczacıların da: 1000 (%3)’ünü oluştur-
duğunu görmekteyiz.

Ülkemizde serbest eczanelerde(%85) eczane 
başına düşen kişi sayısı dağılımı incelendiğinde; kişi 
başı dağılımın en yüksek olduğu beş ilimizin Hakkâri, 
Van, Muş, Bitlis ve Şırnak olduğu, dağılımın en düşük 
olduğu beş ilimizinse Muğla, İzmir, Ankara, Denizli 
ve Eskişehir olduğu görülmektedir. Bu saptamadan 
da anlaşılacağı üzere yeni yasayla nüfus kriterleri 
açık olan doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki bu 
ve benzer illerimizde eczane açılmasının teşvik edil-
mesine yönelik her türlü çalışma ve planlama eczacı 
istihdamı açısında önemli bir adım olacaktır.  

Sağlık ve Çalışma Bakanlığına bağlı birçok 
hastane ve kontrol birimlerinde (%11) çalışan ec-
zacıların mesleki öğrenim görmüş personel statü-
sünden çıkarılarak hekimler ve diş hekimleri gibi 
ücretlendirilmelerinin de sağlanması gerekmektedir. 
Hastanelerdeki yatak sayıları üzerinden belirlene-
cek oranlarla eczacı istihdamı artırılmalıdır. Klinik 
eczacılık ve hasta bakımı konularında bu hastane-
lerde eczacı kadroları açılmalı ve kamuda eczacı 
açığı devam eden bölgelerde ve hastanelerde ec-

zacı atamalarına hız verilmelidir. Eczacıların yerine 
zaruriyet nedeniyle sağlık memurları, hemşireler v.s. 
tarafından verilebilen eczacılık hizmetlerinin tama-
mının eczacılar tarafından yapılması için yasal dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

İlaç Sanayinde ilacın tasarımından üretimine, 
üretiminden satışına kadar bütün birimlerde kaç 
eczacı çalıştırılacağı saptanarak yaratılan bu istih-
damlarında yasal zorunluluk haline getirilmesi ge-
rekmektedir.

Sonuçta eczacılık mesleğinde önümüzdeki 
yıllarda yaşanması muhtemel sorunlarımız belli-
dir ve çözümü için bu günden tedbirler alınması 
gerekmektedir. Eczacıların iş hayatına girişlerini 
kolaylaştıracak planlamalar yapılmalı ve istihdam 
alanları yaratılmalıdır. Eczacılıkta girişimcilik mevcut 
KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve İŞKUR 

gibi kuruluşlarca üst düzeyde desteklenmelidir. 
Mesleki bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerine 
üniversitelerimizde hız verilerek, eczacıların çağın 
gerektirdiği sosyal, bilimsel ve teknik donanıma sa-
hip olmaları sağlanmalıdır. Mesleki bilgi durumu üst 
standartlarda tutulmalı ve mesleki kalite bir zorun-
luluk haline getirilmelidir. Eczacıların uzmanlık ve 
bilimsel sertifi kasyon çalışmaları ile iş kolları artırıl-
malıdır. Kamuda, Üniversitelerimizde, Birlik ve Ec-
zacı Odalarımızda mesleki ve meslek içi eğitimlere 
önem verilerek eczacıların iş hayatına hazırlanma-
ları sağlanmalıdır.

‘’Gideceğimiz yeri bilmiyorsak, 
yıllar sonra vardığımız yerin hiçbir 

önemi olmayacaktır’’.

Saygılarımla

Birçok hastane ve kontrol birimlerinde (%11) çalışan eczacı-
ların mesleki öğrenim görmüş personel statüsünden çıkarı-
larak hekimler ve diş hekimleri gibi ücretlendirilmelerinin de 

sağlanması gerekmektedir.
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Yokmuş Gibi Davranmak...

Eczacı

Cem ÖZCİVANOĞLU AEO 
Yönetim Kurulu Üyesi

Bir noktaya odaklanıp, sadece onu görseniz de, açılarına ken-
dinize göre ayar verseniz de, göstermek istemedikleriniz aslın-
da orda öylece duruyor. İstemeseniz de kendiliklerinden gö-
züküveriyorlar. Bazen, yok gibi yapmak, etrafından dolanmak 
işe yaramıyor. Daha sonra muhakkak görünür oluveriyorlar.



Yukarıdaki fotoğraf biraz karışık değil mi? İki eliy-
le gözlük yapmış gibi  gözüken ama elinde fotoğraf 
makinesi olan benim.Yanımdaki eşim. Bakmayın önde 
gözüktüğüme, aslında yan yanayız! Diğer iki kişiyi ta-
nımıyorum. Ortadaki kor ateş… Beypazarı kurusu fırını 
ateşi. Aslında ateşin karşısında fırıncı da vardı. Ama, 
fotoğrafta neden gözükmüyor bilemiyorum. 

Beypazarı’nda, kuru fırınının kapağı açıldığında 
vitrin camının yanındaydım. Pardon eşimle yan yanay-
dık. Fırının kor ateşi, fırından çıkarılan ve beklemeye 
alınıp ikinci kez fırına atılacak kurular, kürekler, tezgah 
o kadar güzel gözüküyordu ki, vitrin camından güzel 
bir açı yakalayıp deklanşöre bastım. 

Vitrin camı tam karşımdaydı. Sağ çaprazdaki 
fırının açılmış kapağından gözüken kor ateş çok be-
lirgindi. Bakmayın fotoğrafta iki elimle gözlük yaptığım 
kafam kadar gözüktüğüne. Kor ateş, bayağı büyüktü. 
Ama neden bu boyutta gözükmüş, gerçekten bile-
miyorum. Bir de, çaprazımdaki  kor ateş neden tam 
karşımda çıkmış. Cevabı biliyorsunuz. Bilemiyorum…

Bir noktaya odaklanıp, sadece onu görseniz de, 
açılarına kendinize göre ayar verseniz de, göstermek 
istemedikleriniz aslında orda öylece duruyor. İsteme-
seniz de kendiliklerinden gözüküveriyorlar. Bazen, 
yok gibi yapmak, etrafından dolanmak işe yaramıyor. 
Daha sonra muhakkak görünür oluveriyorlar.

Resmin bütünü içerisinde bazen ayrıntıların dik-
kat çekmediği sanılabilir. Yukarıdaki fotoğrafta tamamı 
gözüken kurumuş bitkinin ortalama bir görüntü verdiği 
tartışmasız.

 “Deniz kenarındaki dik yamaçta hayata tutun-
muş kuru bitki işte” yorumu yapılması muhtemel. Fo-
toğrafta ayrıntıların gözükmediği söylenebilir. Ancak, 

gerçek şu ki. Bitkinin tamamı ayrıntıları ile birlikte ka-
renin içerisinde.

Aşağıdaki fotoğrafta ise, iki eliyle gözlük yapmış 
gibi gözüken fotoğrafçı, bitkiye toplamda dört adım 
yaklaşmış ve deklanşöre yeniden basmış. Basınca 
da, ortalama görüntüdeki  diğer fotoğrafın, yaklaşık 
on altıda birlik kısmının estetik gözüktüğü yorumu ya-
pılmaya müsait bir fotoğraf ortaya çıkmış.

Bütünün içerisinde gözükmediğini sandığınız 
aslında orada duruyor. Siz görülmüyor sanıyorsunuz 
ama, konu ile alakası olanlar, orada öyle bir şey oldu-
ğunun farkında. Sadece birisinin az bir gayret göster-
mesi ve yaklaşması, bazen de uygun zamanın bek-
lenmesi gerekebiliyor.

Yandaki fotoğraftaki kızı tanıyorum! Benim kızım. 
Bundan on iki sene öncesi. Bir duvar resmine bakıyor 
gibi gözüktüğüne kanmayın. Tekneden epey uzakta-
ki kıyıya bakıyor. Duvardaki resmin dibindeymiş gibi 
gözükmesini ben sağladım. Fotoğraf makinesinin di-
yafram ayarı ile oynadım. İstediğim gibi bir görüntü 
elde ettim.

Tabi ki, bu görüntü hayali. Öyle görünüyor gibi 
yapılmış. Gerçek ise, bahsettiğim gibi.Bunu göster-
memek mümkün. Değiştirmek ise değil…

Hayatın olağan akışı içerisinde de olay aynen 
böyle. Bazı meselelere müdahale etmek istemediği-
niz için yokmuş gibi davranmak durumunda kalabili-
yorsunuz. Bazı durumlarda eleştirilerden çekinmeniz, 
“yokmuş gibi” davranmanıza neden olabiliyor. Bazen, 
işleri daha çıkmaza sokmaktan çekiniyorsunuz. 

Ancak gün geliyor, sizin dışınızda gerçekleşenler 
duruma müdahale edilmesine dahil olmanıza sebebi-
yet veriyor. Gün oluyor. Siz o güne kadar yokmuş gibi 
davranılan duruma müdahale ediyorsunuz.

Yokmuş gibi davranmak yerine, gerçekleri kabul 
etmek ve ona göre çözüm üretmenin daha doğru ol-
duğunu düşünüyorum...
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Kubilhan ELMAS

Bazı meselelere müdahale 
etmek istemediğiniz için 
yokmuş gibi davranmak du-
rumunda kalabiliyorsunuz.
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Kozmetik Ürünler
Sağlığınızı Tehdit Etmesin!

Söyleşi 

Prof.Dr. Mehtap UYSAL

Güzelleşmek ve bakım yapmak için kullanılan kozmetik ürün-
ler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yeditepe Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi’nde kurucu dekan olarak görev 
yapan ve kısa süre önce de emekli olan Prof. Dr. Dilek Demir 
Erol hocamızla  kozmetik ürünlerin içerdikleri kimyasalların 
muhtemel olumsuz etkileri üzerinde konuştuk.



Mehtap Uysal: Kozmetik nedir diye başlamak 
istiyorum Hocam?

Dilek Demir Erol: İlaç haricinde vücuda uy-
gulanan her türlü ürünü kapsayan kozmetik listesi; 
ruj, makyaj malzemesi, oje, saç boyası, şampuan, 
el sabunu, deodorant, güneş kremi, gündüz ve 
gece bakım kremleri, el losyonları şeklinde uzayıp 
gider. Yapılan araştırmalar, orta yaştaki bir erişkinin 
günde ortalama 9 kozmetik ürün kullandığı ve bun-
ların 126 değişik içeriğe sahip olduklarını ortaya 
koymaktadır. Bakım ve güzellik için kullandığımız 
kozmetikler göründüğü kadar masum değildir ve 
içerdikleri kimyasallar nedeniyle kullanım sırasında 
hassas davranmamız gerekmektedir.

M.U.: Kozmetikler haricen kullanılan ürünler ve 
deriden absorbe edilmektedirler ; bu durum onların 
zararlı etkilerini nasıl değiştirir ? azaltmaz mı Hocam? 

D.D.E.: Maalesef kimyasalları deri yoluyla al-
mak, onları yutmaktan daha fazla  risk taşımaktadır. 
Çünkü, ağızdan aldığımız maddeler ağız içinde, 
sindirim sisteminde yıkılmaya başlarken deri yoluy-
la direk vücuda giren ve hızla dolaşıma karışan kim-
yasallar, organlara hızla taşınır ve uzun süreli kulla-
nıldıkları için dokularda depolanır. Bazı kozmetikler, 
bir kez maruz kalmayla herhangi bir hastalık tab-
losu oluşturmazken; kimyasalın sürekli kullanılması 
durumunda zararlı etkiler oluşamaya başlamaktadır

M.U.: Kozmetik kullanımında yaygın olarak bi-
linen yanlışlar nelerdir Hocam?

D.D.E.: Kozmetiklerin kullanımı konusunda 
yanlış söylemler oldukça çok. Örneğin; “Antiaging 
ürünlere ne kadar erken başlanırsa o kadar iyidir.” 
denir. Oysa, bu tip ürünlere erken yaşta başlamış 
olmak ileride kırışıklık ve leke oluşmasına engel ol-
maz. Göz etrafı, alın, ağız etrafı kırışıklıkları büyük 
oranda mimiklerle ve güneş hasarı ile oluşurlar 
kremler bu kırışıklıkları engellemekte yetersiz kalır. 
Bir diğer yanlış ise; birkaç kere kullan işe yaramaz-
sa değiştir yaklaşımıdır. Bir uzmanın önerdiği doz 
ve sürede kullanıma devam etmek gerekir.  .

M.U.: En çok kullanılan kozmetikler ve en bili-
nen yan etkileri nelerdir Hocam?

D.D.E.: Kadın erkek neredeyse her gün kullan-
dığımız şampuanın içerdiği kimyasal madde sayısı 

onbeşinci. Yan etkileri ise tahriş, kaşıntı ve göz hasa-
rı.  Kadın makyaj malzemeleri arasında bulunan far 
26 kimyasal madde içeriyor ve olası yan etkileri kan-
ser, kısırlık, hormonal bozukluk, organlarda tahribat. 
33 kimyasal madde içeren ruj ise alerjiden kansere 
kadar risk taşıyan bir ürüne dönüşebilir. İçeriğinde 
31 kimyasal olan ojenin kullanımında da dikkatli ol-
mak gerekir. Zira doğurganlığı azaltabilir, hamilelikte 
bebek gelişimini etkileyebilir. Güzel kokmak için sür-
düğümüz parfümdeki 250 kimyasalın olası yan etki-
leri ise ağız, boğaz ve gözlerde tahriş, mide bulantı-
sı, böbrek sorunları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yazın özellikle hanımların çokça kullandığı 
bronzlaştırıcı kremler de 22 kimyasal içeriyor. Kurde-
şen, tahriş, hormonal bozukluk gibi sonuçlar ortaya 
çıkarabilir. 11 kimyasal içeren saç spreyleri de; alerji, 
gözlerde ve burunda tahriş, hücre yapısında bozul-
ma yapabilir. Allık, formülünü oluşturan 16 kimyasal 
ile kurdeşen, tahriş, hormonal bozukluk yaratabilir. 
24 kimyasal sahip fondöten basit alerjik reaksiyon-
dan kansere kadar ciddi sonuçlara yol açabilir. Çev-
reye de zarar veren deodorant ise içeriğindeki 15 
kimyasal ile ciltte ve akciğerlerde tahriş, baş ağrısı, 
solunum problemleri oluşturabilir. Tüm vücuda kulla-
nılan losyonlar ise 32 kimyasal ile kurdeşene, tahrişe 
ve hormonal bozukluğa yol açabilir.

M.U.: Son olarak bize kozmetik ürünler ile ilgili 
neler söyleyebilirsiniz Hocam?

D.D.E.: Eczacıların kozmetik alanında söz sahi-

bi olmasıyla yakında kozmetik alanında hakim olan 
anlayışın değişeceğini ve kişiye özel ilaç üretiminin 
ağırlık kazanacağını öngürüyorum. Bu şekilde daha 
etkili ve daha az yan etkili kozmetiklerin üretilmesi ve 
kullanıcıya sunulması mümkün olabilecektir. 

M.U.: Bize zaman ayırdığınız için teşekkürler 
Hocam?

D.D.E.: Ben teşekkür ederim.
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Prof. Dr. Dilek DEMİR EROL

ÖZGEÇMİŞ: ÖĞRENİM DURUMU: 1973-1978: Lisans 

Derecesi (Pharm.) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 

1978-1981:  Bilim Uzmanliği Derecesi (M.Sc.) Hacettepe Üni-

versitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 

Tezin Adı:   Bazı 2-Hidrazinotiyazol Türevlerinin Sentezi, Da-

nışman - Dr.İsmail İstanbullu, 1981-1984 : Doktora Derecesi 

(Ph.D.) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik 

Kimya Anabilim Dalı, Tezin Adı:   Bazı 2(3H)-Benzoksazolon 

Türevleri Üzerinde Çalışmalar, Danışman - Prof. Dr. Hakkı Er-

doğan, 1984-1989 : Doçentlik Derecesi (Assoc. Prof.) 2 Ekim 

1989, 1996- : Profesörlük  Dercesi 12 Haziran 1996

İDARİ GÖREVLER: Ekim 2003- 2012 : Eczacılık Fakülte-

si Dekanı Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Ekim 2003 - 2012 

: Senato Üyesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Ekim 2003 - 

2012 : Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Yeditepe Üniversite-

si, İstanbul, Ekim 2003-2012 : Yönetim Kurulu Üyesi,Yeditepe 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

MESLEKİ YURT DIŞI ÇALIŞMALARI: Ocak 1987- Nisan 

1987 : Doktora Sonrası Araştırma 1 University of Oslo, Faculty 

of Pharmacy, Department of Biopharmacy, Oslo, Norveç

ÖDÜLLER: Novartis Farmasötik ve Medisinal Kimya Araş-

tırma Desteği; “Sigma Reseptörlerine Etkili Bileşiklerin Sentez, 

Modelleme, Tarama Ve Etkinlikleri Üzerine Çalışmalar” (2008)

MESLEKI VE BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

- Royal Society of Chemistry - CChem.MRSC

- European Federation  for Pharmaceutical Sciences – EU-

FEPS

- The New York Academy of Sciences 

- Türk Eczacilar Birliği  (TEB )

- Ankara Eczaci Odasi  (AEO)

- H.Ü.Eczacılık Fakültesi Mezunlar  Derneği

- Türk Medisinal ve Farmasötik Kimya Derneği



Anadolu’nun en kadim illerinden birisi olan Ur-
fa’nın tarihi çok eskilere dayanır. Etrafındaki dumanlı 
dağları duymayan yoktur. Mırra’sının da elbet kırk 
yıl hatırı vardır. Şanlı Urfa’mı daha meşhurdur, yoksa 
Balıklı Göl’ mü bilinmez ama,  İsot’ un meşhur oldu-
ğu kesindir. Urfalı’ya sorsanız İsot her derde devadır. 
Kahvaltıda tüketilir. Ünlü yemek dergisi “Gourmet” 
Mayıs sayısında Urfa ve Maraş biberine 3 sayfa ayır-
dı. John Willoughby imzalı ve “Biberin Ateşi” başlıklı 
makalede, Güneydoğu Anadolu’da doğal ortamda 
üretilen biberlerin yetiştirilme öyküsü, yöre kadınları 
tarafından el emeğiyle işlemden geçirilmesi, aro-
ması ve bölgedeki yaşam biçimi anlatılmıştır. Yazar, 
biber tutkusu dolayısıyla Türkiye’ye gittiğini ve dün-
yada eşi benzeri olmayan bu bölgedeki biberlerin 
sırrını çözmeye çalıştığını belirtmiştir.

İsot, her şeyden önce Kapsaisin içerki, bu 
alkaloid bilinen en acı maddelerden biridir. İsot’u 
kurutsanız da dondursanız da değerinden yani 
acısından bir şey kaybetmez. Aslında aşırı alındı-
ğında toksik bir maddedir. Ama, Urfalı’nın bile yiye-
bildiği miktar bu toksik etkiyi sağlamaz. Kapsaisin 
tahriş edici özelliğe sahiptir. Bu hususiyeti midede 
bir hasara yol açar mı derseniz, mide rahatsızlıkları 
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Bir Eczacının gözünden

Şanlıurfa’nın acı gerçeği;
   İSOT...

Ecz. Osman TOPRAK

Şanlı Urfa’mı daha meşhurdur, yoksa Balıklı Göl’ mü bilinmez 
ama,  İsot’ un meşhur olduğu kesindir. Urfalı’ya sorsanız İsot 

her derde devadır. Kahvaltıda tüketilir.



ile bir alakasının olmadığı, Meksika’da yapılan bir 
araştırmada ortaya konulmuştur. Meksika Milli Halk 
Sağlığı Enstitüsü’nden Lopez Carrillo, 234 mide 
kanserli hastayı, 468 sağlıklı kişi ile karşılaştırarak 
kırmızı acı biber tüketimi ile mide kanserine yaka-
lanma arasında bir bağlantının olmadığı neticesine 
ulaşmıştır.

Kapsaisinin esas etki mekanizması, sinir lif-
lerinde iletimin engellenmesidir. İnsan vücuduna 
dağılmış sinir uçları, çevreden aldıkları uyarıları 
merkezi sinir sistemine iletirler. Uyarının merkezi 
sinir sistemine taşınmasında rol alan maddelerden 
biri “P maddesi” isimli moleküldür. Kapsaisin bu 
maddeye bağlanabilen kimyevî bir maddedir. Bağ-
lanmayla oluşan P maddesi-kapsaisin kompleksi, 
mesajların sinirler üzerinde iletilmesine mâni olur. 
Kapsaisinin yapısının ve etki  mekanizmasının an-
laşılmasından sonra, bu madde ile ilgili çalışmalar 
giderek artmıştır. The Nutrition Reporter dergisinde 
yayımlanan bir makaleye göre, 1990-1995 yılları 
arasında kapsaisin ile ilgili olarak bin üç yüzden 
fazla makale yayımlanmıştır. Kapsaisinin % 0,025 
ve % 0,075’lik kremleri, çeşitli ülkelerde ruhsatlı ola-
rak kullanıma girmiştir.

Kapsaisin preparatlarının potansiyel kullanım 
alanlarından biri de nörojenik mesane hastalıklarıdır. 
Nörojenik mesane hastalıkları, idrar kesesi ile sinir 
sistemi arasındaki sağlıklı iletişimin bozulmasından 
kaynaklanır. Daha çok omurilik yaralanmaları sonu-
cunda ortaya çıkan bu hastalıklarda sık idrara gitme, 
tuvalete yetişememe ve idrar kaçırma gibi belirtiler 
görülür. Kapsaisin, bu hastalık grubu içerisindeki 
spastik mesane hastalığının tedavisinde olumlu ne-
ticeler vermiştir. Bu bozuklukta, mesaneden merkezî 
sinir sistemine, mesane sürekli doluymuş gibi uya-
rılar gider. Merkezi sinir sistemi de mesane kasının 
kasılarak mesaneyi boşaltması yolunda uyarılar gön-
derir. Mesanenin dolu olduğu mesajını ihtiva eden 
uyaranların oluşmasında P maddesi önemli rol oynar. 
P maddesi ile kompleks oluşturan kapsaisinin doğ-
rudan mesane içerisine çözelti şeklinde verilerek bu 
hastalığın tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağı 

araştırılmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaların 
özet sonuçlarına bakıldığında, kapsaisinin, nörojenik 
mesaneli hastaların tedavisinde faydalı ve ümit verici 
olabileceği görülecektir.

Kapsaisin, çeşitli hastalıklar için model olan 
hayvanlar üzerinde de test edilmektedir. Hayvan 
deneyleri, kapsaisinin, herpes simplex (uçuk virüsü) 
enfeksiyonlarının tedavisinde, su hastalığının nüks-
lerinin önlenmesinde, alkol, aspirin ve stresin zararlı 
tesirlerinden mideyi korumada kullanılabilme ihtima-
linin olduğunu göstermektedir.

Kapsaisinin çeşitli hücrelerdeki tesirlerini ince-
leyen Güney Koreli araştırmacılar, tümör oluşumuna 
basamak teşkil eden genetik değişikliklere maruz 
kalmış hücrelerin, programlı hücre ölümüne (apop-
tozis) sevk edildiklerini, dolayısıyla kanserden korun-
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İsot, her şeyden önce Kapsaisin içerki, bu alkaloid bilinen en acı mad-
delerden biridir. İsot’u kurutsanız da dondursanız da değerinden yani 

acısından bir şey kaybetmez. Aslında aşırı alındığında toksik bir madde-
dir. Ama, Urfalı’nın bile yiyebildiği miktar bu toksik etkiyi sağlamaz.



ma açısından kapsaisinin önemli bir madde olabile-
ceğini belirtmişlerdir. Farklı araştırmacılar tarafından 
yürütülen lâboratuvar deneyleri kapsaisinin, bir çeşit 
kan kanseri olan T-hücreli lösemide deri kanseri olan 
kötü huylu melanomda ümit verici tesirleri olduğunu 
göstermektedir.

Japonya’daki araştırmacılar ise, kanser oluş-
masını tetikleyen mekanizmalardan peroksidasyonu-
nun, kapsaisin tarafından engellendiğini göstererek, 
kapsaisinin alfa-tokoferol kadar güçlü bir antioksi-
dan olabileceğini belirtmişlerdir. Kapsaisin üzerinde-
ki araştırmalar devam ederken, geçtiğimiz yıl kapsa-
isine benzer bir madde, kaktüsgillerden Euphorbia 
(sütleğen) cinsine ait türlerden izole edildi. Kapsai-
sinin tesirlerine benzer özelliklere sahip bu madde-
ye, resiniferatoxin ismi verildi. Kapsaisin ile karşılaş-

tırmalı analizleri yapıldığında, resiniferatoxinin hem 
1.000 kat daha tesirli, hem de yan tesirlerinin çok 
daha az olduğu tespit edilmiştir.

Los Angeles’taki Cedars-Sinai Hastanesi Kan-
ser Enstitüsü ve California Üniversitesi’nde yapılan 
araştırmaya göre ise,  acı kırmızı biberde yoğun ola-
rak bulunan alkaloid madde “kapsaisin”, kanserli 
prostat hücrelerine enjekte edildiğinde, bunların par-
çalanarak yokolmalarını sağlıyor. 

Araştırmada, laboratuvar farelerine nakledilen 
kanserli insan prostat hücrelerinin yüzde 80’inin 
“kapsaisin” karşısında imha oldukları ortaya çıktı. 

Sonuçları “Cancer Research” (Kanser Araştır-
ması) dergisinde de yayınlanan araştırmaya katılan 

bilim adamlarından Sören Lehmann, kapsaisinin, 
insanlarda kanserli prostat hücre kültürleri üzerinde, 
yayılmayı önleyen güçlü bir etkisi bulunduğunu söy-
ledi. 

Kapsaisinin alerjik Rinitte kullanılıp kullanılama-
yacağını araştıran araştırmacıların olumlu sonuçlar 
aldığı bilinmektedir. Kapsaisinin yapısının ve tesir 
mekanizmasının anlaşılmasından sonra, bu madde 
ile ilgili çalışmalar giderek artmıştır.  1990-1995 yılları 
arasında kapsaisin ile ilgili olarak bin üç yüzden fazla 
makale yayımlanmıştır. 

Kapsaisinin çok çeşitli nörolojik ağrılarda inhi-
be edici etkilerinin olması baş ağrılarının tedavisinde 
kullanılması ümidini ortaya çıkarmıştır. İlk deneme-
ler, kapsaisinin sentetik formu olan civamid’in burun 
spreyleri şeklinde kullanılmasının migren hastalığının 
bir çeşidi olan küme baş ağrısının tedavisinde fayda-
lı olduğunu göstermiştir. Urfa’ da zaten  isot kullanımı 
nedeniyle, Kapsaisinin tüketilir. Eczanelerden alınan 
yakılarda ve  bazı kremlerde bulunan kapsikum da 
bilinmeden tüketilir. Eğer, biber gazını saymaz isek, 
Dünya’da Kapsaisinin  bu kadar çok tüketildiği bir 
yer daha, Urfa’dan başka yoktur.
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Kapsaisinin çok çeşitli nörolojik ağrılarda inhibe edici etkilerinin olma-
sı baş ağrılarının tedavisinde kullanılması ümidini ortaya çıkarmıştır. 
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Çengelhan

Rahmi M. Koç Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi Ankara’nın ilk sanayi müzesidir. Ankara’nın kalbi Ankara 
Kalesi’nin tam karşısındaki görkemli ve tarihi binada yer alan müzede tüm ülke-
lere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait, endüstri ve mühendislikle ilgili 
objeleri ve belgeleri bulabilirsiniz. Müzede  toplam 32 odada, denizcilikten kara-
yolu taşımacılığına, havacılıktan tıbba ve eczacılığa kadar pek çok sanayi kolu-

nun geçmişini gözler önüne seren 3000’den fazla obje bulunmaktadır.

Koç Holding A.Ş Onursal Başkanı ve Yönetim 
Kurulu üyesi olan Rahmi Koç, ünlü işadamı Veh-
bi Koç‘un oğlu olarak 1930 yılında Ankara‘da doğ-
muştur. Çiğdem Simavi ile olan evliliğinden  Mustafa 
Vehbi Koç (1960), Ömer Mehmet Koç (1962) ve Ali 
Yıldırım Koç (1967) olmak üzere üç oğlu olan Rahmi 
Koç, aynı zamanda dört torun sahibidir

Johns Hopkins Üniversitesi’nde (ABD) İşletme 
eğitimi alan Rahmi Koç Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra 1958 yılında Ankara’da,Otokoç şirketin-

de çalışmaya başlamıştır. 1963 yılında kurulan Koç 
Holding’in Ankara’da bulunan şirket merkezinin 1964 
yılında İstanbul’a taşınmasıyla birlikte Rahmi Koç da 
İstanbul’a taşınarak Koç Holding A.Ş Genel Koordi-
natörü olmuştur.

Bundan sonra sırasıyla 1970 yılında İcra Kurulu 
Başkanı, 1975 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve 1980 yılında İdare Kurulu Başkanı görev-
lerini yapmıştır.

30 Mart 1984 tarihinde merhum Vehbi Koç Yö-

netim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılınca, Rahmi Koç 
Başkan seçilmiştir. 4 Nisan 2003 tarihinde emekli 
olunca büyük oğlu Mustafa Vehbi. Koç Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’na getirilmiştir. Rahmi Koç bu tarihten 
itibaren Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken 
Onursal Başkan unvanı almıştır..

Rahmi Koç birçok hayır kurumunda, sosyal ve 
mesleki kuruluşta aktif olarak görev almaktadır. 2005 
yılında Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfını  Kur-
muştur. 

Kısaca Rahmi Koç’u tanıyalım…

Sevgi DÖNMEZ GÜLSOY
Eczacı



Müzenin yer almakta olduğu hanın tarihine ba-
kınca, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırı-
lan hanın Mihrimah Sultan’nın eşi Rüstem Paşa’nın 
vakfına ait olduğu biliniyor. Beş yüz yıla yakın bir 
süre önce inşa edilmesine rağmen, Ankara’nın 
hanlar bölgesinde özgünlüğünü günümüze kadar 
koruyabilmiş ender yapılardan biridir. Dönemin en 
büyük dört hanından biri olan Çengelhan, çok sa-
yıda oda ve develik kısmı ile hizmet vermiş. Han, 
20.yüzyılın sonlarında terk edilmeden önce, tiftik, 
yapağı ve ham deri toptan satışlarının yapıldığı bir 
tabakhane ve yün deposu olarak kullanılmış. Aslı-
na sadık kalınarak yapılan restorasyon çalışmaları 
sonunda 2005 yılında müze olarak ziyarete açılmış. 
Kurucusu Rahmi M. Koç bu müzeyi açmak için en 

önemli nedenlerinden biri babası rahmetli Vehbi 
Koç’un yanında çırak olarak işe atıldığı bir yer olma-
sı ve İstanbul’da kurduğu Rahmi M. Koç Müzesi’ni 
doğum yeri olan Ankara ‘da açarak Ankaralılara 
hizmet sunmak olduğunu söylüyor.

Müzenin zemin katında bulunan Esnaf Sokağı 
ile  geçmişe yolculuk turuna başlanıyor. Bu sokak-
ta Ankara’da unutulmaya yüz tutmuş esnaf kolları 
canlandırılmış. Bakırcı dükkanında, kumlama kö-
şesi, kalaycı tezgahı, örsü ve çekici ile gerçeğe 
yakınlığı sizi şaşırtacak silikon bakırcı heykelini gö-
receksiniz. Şapkacı dükkanında dönemin kadın er-
kek şapka modellerini, fonda Atatürk’ün en sevdiği 
şarkıları taş plaktan dinleyerek inceleyebilirsiniz.

Günümüzde daha ziyade moher olarak ad-
landırılan tiftik, tüm dünyaya Ankara’dan yayılmış. 
Ancak zamanla ne yazık ki tiftiğin ve tiftik keçisi-
nin anavatanı olan Ankara’da 20. yüzyılda tiftikçilik 
neredeyse tamamen yok olmuş. Bir dönem Anka-
ra’nın tiftik ticaretiyle uğraşmış köklü ailelerinden 
Bulgurluzade’lerin dükkanı canlandırılmış. İçeri-
sinde tiftiğin hangi aletlerle ve nasıl işlemlerle iplik 
haline getirildiğini görebilirsiniz. Dükkanın içerisin-
de yazan’ Borç para vermeye ve kefi l olmaya ye-
minliyim’ yazısı ile de tebessüm etmemek mümkün 
değil. Marangozhanede Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Ankara Sanayi Mektebi mezunu ve Ankara’nın pek 
çok kamu yapısının marangozluk işlerini yapan 
merhum Ali Rıza Erkan’ın dükkanı canlandırılmış. 
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Müzenin zemin katında bulunan Esnaf Sokağı ile  geçmişe 
yolculuk turuna başlanıyor. Bu sokakta Ankara’da unutulma-

ya yüz tutmuş esnaf kolları canlandırılmış.



Çengelhan’ın konumlandığı eskiden At Pazarı ola-
rak adlandırılan mevkiye gelmişken eski koşum ta-
kımı , eyer, çıngırak, heybe ve at başlığı gibi objeler 
de görülmeden gidilmemeli .Ayrıca ülkemizin ilk ve 
en önemli sanayicilerinden merhum Vehbi Koç’un 
iş hayatına atıldığı dükkanı da gezebilirsiniz. Zemin 
katta dolaşırken Henry Ford’un piyasaya sürdüğü 
ve 19 yıl aralıksız ürettiği, en iyi Amerikan arabası 
olmasa da en ucuz ve en güvenilir olan Model T’ 
nin 1918 yılı üretimini de görebilirsiniz. Austin J 40 
Pedallı çocuk arabası ve Penny Farting isimli pe-
dalları ön tekerleğe sabitlenmiş ön tekerleği arka 
tekerleğininden dört kat büyük bisikleti görmek de 
mutlaka ilginizi çekecektir.

Müzenin ikinci katında Raylı Ulaşım ve Ha-
vacılık bölümlerinde birbirinden ilginç lokomotif 
ve uçak modellerini görüp nerede ve ne zaman 
üretildiği bilgilerini öğrenebilirsiniz. Denizcilik bö-
lümünde tekne,denizaltı,gemi modellerinin yanı 
sıra yangın tulumbası,minyatür savaş topu,gemi 
dümeni ve rota çizim aleti gibi bir çok denizcilik 
ekipmanlarını da görebilirsiniz. Oyuncaklar bölü-
mü rengarenk oyuncaklarıyla kuşkusuz her yaş-
tan insanın ilgisini çekecek bir bölüm. İçerisinde  
ahşaptan, metalden yapılmış oyuncak arabalar,-
bisikletler,gemiler,uçaklar ve değişik ülkelerden 
getirilmiş  rengarenk kıyafetleriyle porselen bebek-
lere bakarken çocukluk anılarınız mutlaka canlana-
caktır. Benim en çok ilgimi çeken aralık kapısından 
bakıldığında sanki gerçek gibi duran bir bebek evi 
oldu. Evde koltuğunda oturup el işi yapan bir kadın 
sehpa üzerinde çay fi ncanları duvarda tablosu,ma-
sada şamdanları, yerdeki halıları  ve daha birçok 
ayrıntısı ile sanki gerçek bir evin kapısı açık kalmış 
gibi düşünebilirsiniz. Müzenin birinci katının en ilgi 
çeken bölümlerinden biri de şüphesiz Atatürk Bö-
lümü olsa gerek. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Atatürk’e ait kıyafet-
lerden ofi s malzemelerine, çeşitli kişisel eşyalardan 
fotoğrafl ara uzanan bu zengin koleksiyon hem onu 
daha iyi tanımamıza hem de o dönem Türkiye’sini 
anlamamıza yardım ediyor.

Müzenin bodrum katında Model Makine Atöl-
yesi, Tarım bölümü ile Tıp ve Eczacılık bölümleri 
yer almakta. Tıpta kullanılan malzemeler arasında, 
1800’ ler den kalma  beyin ameliyat seti, şok aleti 
ve bademcik giyotini gibi aletleri görünce o devir-
de yaşamadığımıza sevinmemiz gerektiğini dü-
şündüm. O döneme ait tıp ve eczacılık ile ilgili bir 

çok kitap rafl arda sıralanmış, geçmişte kullanılan 
mikroskoplar,göz sağlığı ile ilgili bilgileri yansıtan 
posterler ve yine o döneme ait tıbbi cihazlar bu-
lunmakta. Merhum Ali Rıza Peker tarafından 1906 
yılında Sivas’ta hizmete açılmış ve 3 kuşak bo-
yunca hizmetini sürdürmüş olan Ali Rıza Eczane-
si içerisindeki malzemelerle müzeye bağışlanmış. 
Eczane içerisinde eczacının resmi,diploması, ilaç 
şişeleri,etken maddeleri,havanları,terazisi ile o dö-
nem eczanesi canlandırılmış. Üstelik o kadar güzel 
canlandırılmış ki bankonun arkasına geçip came-

kandan bakarken, kendinizi o dönem eczanesinde 
bir eczacı gibi hissedebiliyorsunuz.

Müzede cumartesi günleri Hafta Sonu Eğitim 
Atölyesi’nde çocuklar için hayal gücünü ve yaratı-
cılıklarını geliştiren etkinlikler düzenlenmekte. Ayrı-
ca müzede yeni evlenenler için düğün fotoğrafl arı 
çekimi de yapılıyor. Birçok tarihi objenin yanında  
fotoğraf çektiren gelin ve damadı görünce ne ka-
dar iyi bir fi kir olduğunu düşündüm. Pazartesi hariç 
hergün bu güzel müzeyi ziyaret edebilirsiniz. 
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Müzenin bodrum katında Model Makine Atölyesi, Tarım bölümü ile 
Tıp ve Eczacılık bölümleri yer almakta. Tıpta kullanılan malzeme-
ler arasında, 1800’ ler den kalma  beyin ameliyat seti, şok aleti ve 

bademcik giyotini gibi aletleri görünce o devirde yaşamadığımıza 
sevinmemiz gerektiğini düşündüm. 





Bir yarışmadır survıvor kazanmak adına binbir 
zorluğa göğüs gerilen, özel mekanlar seçilen  her 
dakikası zorlu, mücadeleli  hayat ta kalmanın yanın-
da kazanmanın da öne geçtiği zorlu bir sınav. 

İzledikce eczacıların durumu gözümün önüne 
geliyor, 22 sene kendinizi hazırlıyorsunuz  35 met-
re kare bir fanusun içinde  başlıyorsun mucadeleye,  
işte şimdiki hayatımızdaki  gerçek survivor. 

Bir tarafta kazanma isteği ama bunun yanında 
da ayakta kalma mücadelesi  eczanenin hizmete 
devam etmesini ve ayakta kalmasını  sağlamak,  zor-
lu bir mücadele, daha başlarken mücadelelerle baş-
lıyorsunuz. Bir sürü kurallar zinciri, yasaydı, tüzüktü, 
etikti, deontolojiydi derken kurallar içinde boğuşma,  
hep pastadan daha fazla pay alabilmenin hevesi,  

daha da önemlisi ayakta kalabilmek ve hizmete de-
vam edebilmek.

Bu serüven 2004 - 2005 yıllarına kadar bol 
ödüllü olarak devam ediyordu. Ülkede enfl asyonun 
yüzde yüzün üzerinde seyrettiği dönemlerde bir çok 
sektörde olduğu gibi eczacılık sektöründe de her 
aşamada para bol bol kazanılıyordu üstelik  stoklu 
çalışıyorsanız her ay akşam yatıp sabah kalktığınız-
da % 15 yada %20 para kazanılıyordu.

Enfl asyonlu ortamda ticaret ile enfl asyonsuz 
ortamdaki ticaret çok farklılıklar gösterir. Bunların 
en büyük öğesi STOK tur. Enfl asyonlu ortamda hele 
hele stoklu çalışıyorsanız güzel para kazanırsınız. 
Enfl asyonsuz ortamda stoklu çalışma ise  sermaye 
yükünden başka bir şey deyildir. Bunların ötesinde 

fi yatların sürekli düşüş gösteren bir sistemde durum 
daha vahimdir. Bu sefer stok her gün kaybettirir. Ya-
tıp kalktığınızda para kazanmak yerine sermayenizin 
sabun gibi eridiğini görürsünüz.

Ülkemizde ilaç sektörüne baktığımızda enfl as-
yonun azaldığı  ve her gün ilaç fi yatlarında düşü-
şün yaşandığı  bir dönemi görmekteyiz, buda bize  
stoklu çalışan eczanelerin büyük zarar gördüğünü 
gösterir. İlaç fi yatlarının düşmesiyle ciro kayıpları 
kaçınılmazdı. Bir taraftan cirolar azalırken diğer ta-
raftan masrafl ar artarak karlılıklar azalmıştır. Karlılık-
ların azalmasıyla eczaneler zarar etmeye başlamış 
bir çok meslektaşımız eczanesini kapatmak zorunda 
kalmıştır.  Bir kısmı ise kapatmamak için direnmek-
telerdir.
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Survivor
Ecz. Necdet ŞENBABA

İzledikce eczacıların durumu gözümün önüne geliyor, 22 sene 
kendinizi hazırlıyorsunuz  35 metre kare bir fanusun içinde  başlı-
yorsun mucadeleye,  işte şimdiki hayatımızdaki  gerçek survivor. 



Eczanesini kapatmak istese de depo borçları, 
maliye  borçları, personel tazminatları vs ödemeler 
yüzünden kapatamamaktadırlar. 

Dünyada ilaç sektörüne göz atacak olursak çok 
farklı bir görüntü yok.  Ülkelerdeki ekonomik krizler ec-
zanelere ve eczacılık sektörüne büyük darbeler vur-
muştur. Ülkelerin harcamalarında  ENERJİ  en pahalı 
olup birinci sırayı alırken SİLAHLANMA  ikinci sırayı 
almıştır. Üçüncü sırayı ise SAĞLIK harcamaları almış-
tır. Tabi sağlık harcamalarının içerisinde ilaç en göze 
batan sektör olduğundan bu konuda tasarrufta ilaç 
sektörü  üzerinden yapılmaktadır.  İlaç sektörü büyük 
sıkıntılar içerisinde bocalamaktadır.

İlaç fi yatlarının bu düşüşü tüm dünya yüzeyinde-
ki eczanelerde ekonomik  sıkıntıya sebep olmuş yeni 
kaynaklar  yeni arayışlar içerisine girilmiştir. Bazı ülke-
lerde meslek hakkı gündeme gelmiş buda kutu başı, 
reçete başı, gibi ücret alınarak  eczanelerin ayakta 
kalması sağlanmış, eczanelerin birkısmı ise ilaç dışı 
ürünlere yönelmiş kozmetik, dermo kozmetik, medikal 
malzemeler  vs ile çeşitlenip cirolarını artırma yoluna 
gitmişlerdir.

İlaç dışı ürünlere önem verilmesiyle konsept ec-
zaneler çoğalmış modern güzel görünümlü eczaneler 
dizayn edilmiş,  bu ürünlerin en sağlıklı biçimde ecza-
nelerden alınabileceği imajı halkın bilincine yerleştiril-
meye çalışılmıştır. 

Burada en önemli konu ise eczanelerin ayak-
ta kalabilmesi için ilaç dışı ürünlere yönelirken asıl 
öğemiz olan ilacın geri planda bırakılmamasıdır. İlaç 
eczacının temel öğesidir. İlaç hiçbir zaman geri pla-
na bırakılmamalıdır. Eğer mesleğimizde iyileştirmeler 
yapılacaksa, ayakta kalabilmek eczanelerin hizmete 
devamını sağlayabilmek için mutlaka eczanelerin ilaç 
üzerinden yeterince kazanç sağlamasının oluşturul-
ması gerekir.

Ümit ediyoruz ki bir çok ülkede uygulandığı gibi  
ülkemizde eczanelerimizin ayakta kalmaları ve ya-
şamlarını devam ettirebilmeleri için meslek hakkının 
özellikle  kutu başı meslek hakkının uygulanmasıdır.

SAYININ KISSASI;
Mevlânâ’yı sevenlerden bir kimse, Mısır’a ticâ-

ret yapmak için gitmeye hazırlandı. Akrabâsı gitme-
mesi için çok zorladı ise de, dinlemedi ve kararından 
vazgeçmedi. Bunun üzerine yakınları, durumu Mev-

lânâ’ya bildirip, gitmemesini istirhâm ettiler. Mevlânâ 
da: “Gitme!” dedi. Ancak o kimse dinlemeyip gizlice 
yola çıktı. Gemi ile yolculuk yaparken, bir küffâr gemisi 
bu gencin bulunduğu gemiye saldırdı. Pek çok yolcu 
ile berâber, bu genci de esir aldılar. Memleketlerine 
götürüp çeşitli yerlerde çalıştırdılar. Genç, başına ge-
len felâketlerin sebeblerini, Allahü teâlânın sevdiği bir 
kulun sözünü dinlememekten olduğunu anlayıp, çok 
pişmân olup, tövbeler edip istigfârda bulundu. Bu şe-
kilde kırk gün devâm etti. Ertesi gün rüyâsında Mev-
lânâ’yı gördü. Ona;

“Yarın senden bâzı şeyler soracaklar. Ne sorar-
larsa, biliyorum, de!” diye tenbihte bulundu. Bir has-
talık ile ilgili ilâç târif etti. Genç uyandığında sevince 
gark olup, sabahı iple çekti. Sabahleyin yanına gelen-
ler kendisine; “Doktorlukla ilgili bir bilgin var mı?” diye 
sordular. Genç de; “Var!” deyince, genci alıp o yerin 
hükümdârına götürdüler. Meğer o yerin hükümdârı 
hasta imiş. Hiçbir doktor derdine çâre bulamamış, 
hükümdâr da hastalıktan kurtulamamış. Bu genç, 
hasta hükümdârı görüp; “Bana, şu şu meyvelerden 

şu kadar, şu şu otlardan şu kadar getirin.” dedi. Kısa 
zamanda bulup getirdiler. Genç, hepsini güzelce öğü-
tüp karıştırdı ve mâcun hâline getirerek hastaya yedir-
di. Hasta, Allahü teâlânın izniyle bir anda şifâ buldu. 
Hükümdâr bu hastalıktan ümidini kesmiş iken, birden 
şifâya kavuşunca, gence; “Bir murâdın varsa söyle, 
yerine getireyim. Mal, mülk istersen seni zengin ede-
lim.” diye ısrârla sorunca, genç;

“Ben, hiçbir şey bilmeyen bir kimseyim. Âilem-
den ve hocamdan izinsiz para kazanmak için evden 
çıktım. Beni yolda esir alıp, buralara getirdiler. Esir 
olunca, başıma gelen bu musîbetin sebebini anlayıp, 
çok tövbe ettim ve hocam Mevlânâ hazretlerinden 
mânen af diledim. Kendisini, kurtulmam için Allahü 
teâlâya vesîle eyledim. Bu akşam hocam Mevlânâ, 
bana bu size yaptığım şeyleri târif eyledi. Ben de ay-
nen yaptım. Gördüğünüz gibi, bütün bunlar, hocamın 
himmeti ve bereketiyle oldu.” dedi. Hükümdâr gen-
ci serbest bıraktı. Çok para vererek zengin eyleyip, 
memleketine gönderdi. Mevlânâ’ya da pek çok hedi-
yeler gönderdi.
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12 Nisan 2014 sabahı Resmi Gazete’de yayın-
lanan bir yönetmelikle Türkiye Eczacılık Tarihinde 
yeni bir sayfa açıldı. Madde 4 (ç) bendi; ç) Eczacı-
lık: Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan 
korunmada kullanılan tıbbi ve sentetik kaynaklı ilaç 
hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların 
hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin 
yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, 
etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili 
standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve 

ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bil-
gilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılma-
sına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetini, açıkça-
sı geri kalan özellikle serbest eczacılıkla ilgili kısımların 
içime sinmediğini belirtmek isterim, ancak bu madde 
mesleğimizi ileriye taşır mı sizce? 

Meslek hayatıma serbest eczacı olarak başla-
dım, bir semt eczacısıydım. Yıl 1998, sürsorjda rekor 
kırılan günlerdi. Çok bilinen mavi renkli tabletleri olan 

ağrı kesici bir ilaca tam 12 etiketi 2 hafta içerisin-
de yapıştırdığımı hatırlıyorum. Her şey ne kadar da 
güzelmiş demiştim. Mezun oldum, 2 yıl içerisinde 
arabamı aldım. İlacı alıp rafa diziyorsun, satmasan 
daha iyi, durduğu yerde para kazanıyor neredeyse. 
Eczacılık fakültelerinde işletme derslerini hiç serbest 
eczane görmemiş akademisyenler anlatırsa, sizin 
de makro ekonomiden bu kadar anlamanız normal 
oluyordu. Bitiyorduk esasında, yok oluyorduk her 
sürsajda ama farkında değildim.
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Yıl 2002, malum yıllar. Anayasa havada süzülür-
ken ağır çekimde ve bizler bakarken havaya, birileri 
ayağımızın altından çektiler ipek halımızı. Sonraki 
yıllar serbest eczacılık kan kaybetti, o rafta dururken 
pahalandığına inandığım ilaçlar, hafta sonu yapılan 
resmi indirimlerle ucuzluyordu. Yıl 2004, çok sevdiğim 
eczanemi kapatmaya karar verdim. Bizim buralarda 
bir laf vardır. Dükkân kapatmak hanım boşamaktan 
zordur diye. Yaşayarak gördüm. Sonra biraz özel sek-
tör, askerlik, arada yüksek lisans derken kendimi Ga-
ziantep Üniversitesi Hastanesinin Eczanesinde rafl a-
ra bakarken buldum. Açıkçası tam bir hayal kırıklığıydı 
başlarda. 4/B’li sayın eczacı. İş çok, maaş az. Nitekim 
memurdum. İş garantisi, 15’inde sabit maaş, öğle 
yemeği, görece vatandaşın daha saygılı davrandığı 
bir ortam. Çalışma mekanı? Sadece Türkiye’de değil, 
sonraları çokça yurtdışında da gördüğüm gibi, has-
tane eczaneleri genelde morgun karşısındadır. Serin 
ve karanlık ortamları sever hastane eczaneleri neden-
se. ‘İlaçları serin yerde saklayınız, ışıktan koruyunuz’ 
cümleleri sanki çalışan eczacılar içinde yazılmıştır. 
Ama sabah 8 akşam 19 çalışma saatlerinden sonra, 
hastaneden 17 de çıkmak, çek defterinin hafızamda 
kötü bir hatıra olarak kalması, maaşın günü gününe 
hesabına yatması, artık yanımda çalışan meslektaşı-
mın kaç reçeteye baktığının öneminin kalmaması çok 
iyi gelmişti bana. Ama yetmemişti.

Batıl bir inanışa göre, yaradan insanları yara-
tırken hayatı ile ilgili en mükemmelleri ortadan iki-
ye kırıp atmış dünyaya, aşkı da işi de. O yüzden 
insanlar kendi yarısını bulmaya çalışırmış yaşam 
boyu, kimi tam bulur mutlu olurmuş, kimi başkası-
nın yarısını kendi yarısına yapıştırmaya çalışırmış, ta 
ki kendisininkini bulana kadar. Sanırım o yüzden tıp 
diploması olup, şarkıcı olması, diş hekimi diploması 
alıp müteahhitlik yapması bazı insanların. Serbest 
eczacılık da benim için yanlış bir yarımdı, uğraştım 
hatta japonla yapıştırmaya çalıştım ama olmadı, ne 
zaman ki onkoloji kliniğinde çalışmaya başladım 
‘tamam’ dedim,’ benim aradığım yarım buymuş’. 
Yaşam size her gün küçük fırsat pencerecikleri 
açar. Geleceğinizi oluşturacak olansa bu pencere-
lere nasıl tepki vereceğinizdir. Hastanede çalışma-
ya başladıktan bir yıl kadar sonra biraz şehre uzak 
ek bir bina yapıldı, sadece onkoloji hastaları için. 
İlaç sevkiyatı zor, içerisine cep eczane açmak ge-
rekiyor. Uzak, ıssız, kanser hastaları, kimse gitmek 
istemedi. Yeni eczane kurma fi kri bana enteresan 
geldi ve ben giderim dedim. Onkoloji Eczacılığı 
hikâyem bu küçük adımımla başladı.

Eczaneyi kurdum, küçük bir ekiple çalışmaya 
başladım. Tam karşımda hastalar kemoterapi alı-
yorlar, yan odamda da hemşire hanımlar hem ilaç 
hazırlıyorlar hem de uyguluyorlardı. Zaman boldu. 
Hemşireleri izlemeye başladım. Sitotoksik bir ila-
cı nasıl hazırlarsınız? Eczacılık fakültesinde kanser 
ilaçları sanırım iki ders işlenmişti. Ben 7 yıla yakın 
serbest eczacılık yapmış ve ilaç hazırlama konusun-
dan mars-dünya arası uzaklıktan daha uzaktaydım. 
Tek bildiğim şey eczacı ilaç hazırlar, hemşire uygu-
lardı. Peki, neden bugüne kadar eczacılar bu ilaçları 
hazırlamamıştı? Bir yere varan kişi, her bin kişiden 
‘Neden ben olmayayım?’ diyen ve yola koyulandır. 
İlaçları eczacı hazırlar, sokaktan 10 kişi çevirip sor-
sanız eczacı ne iş yapar diye, cevap ilaç yapar, ilaç 
satar, ilacın nasıl kullanacağını anlatır.

Eşyanın doğasına aykırı olmayan hareketler 
tepki almazlar. Bu üç temel üzerine yapılan hiçbir 
iş, hekimden de, hemşireden de, diyetisyenden de, 
hastadan da tepki almaz. Almadım da. İlacın ha-
zırlanmasını ben yapmalıyım dedim ama bir farkla. 
Eczacı gibi hazırlamalıyım. Onkoloji Eczacılığı benim 
bulduğum bir kavram değil, olsun isterdim tabii ki 

ama Amerikan Eczacılık Derneği’nin Eczacılık Uz-
manlığı eğitimleri içerisinde 1996 yılında adı konul-
muş bir kavramdır. Onkoloji kliniklerinde bir hastanın 
siklofosfamid’in yanlış hazırlanması sonucu zarar 
görmesi ile üzerinde durulmaya başlanmış sonra da 
bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Benim, Eczacılık 
esasları üzerine kurulu ilk teşekküllü Antineoplastik 
İlaç Hazırlama Ünitesi’ni kurmam ise 2007 yılında 
oldu. İlk kullandığım makineler beslenme hazırlama-
da kullanılan kompaunderların biraz gelişmişleriydi. 
Ancak ilaç hazırlamadaki her esas, kadim Eczacılık 
bilgileri ile belirlenmişti. Bugün Türkiye’nin onkolo-
ji ilaçlarının hazırlanmasında geldiği seviye, Avru-
pa’nın ilerisindedir ve o kadar sofi stikedir ki, Eczacı 
olmayanların sistemi anlamaları haftalar sürmektedir.

2009 yılında Onkoloji Eczacıları Derneği’ni 
kurduk. Bugün Türkiye, Avrupa Onkoloji Eczacıları 
Derneği’nin tam üyesidir ve İdari Başkan Yardım-
cılığı görevini yürütmektedir; Asya, Afrika ve Orta 
Doğu Hastane Eczacıları Birliği Eş-Başkanıdır. Bir-
çok projemiz dünya genelinde kliniklerde uygulan-
maktadır. Eğitim materyallerimiz uluslararası eğitim-
lerde kullanılmakta, ülkemizde uluslararası eğitimler 
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düzenlenmekte, danışma toplantıları yapılmaktadır. 
Bu yıl Onkoloji Eczacılığı Kongresi’nin 4.sünün ha-
zırlıkları sürüyor. Bu yıl uluslararası geçerlilikte sertifi ka 
veren Avrupa Onkoloji Eczacıları Masterclass Uzman-
lık Eğitimi, Türkiye’de gerçekleştirilecek. Avrupa On-
koloji Eczacılığı Kongrelerinin tamamında olduğu gibi 
bu yıl da kongrenin Bilimsel Kurul üyesi olarak orada 
olacağız. Üye meslektaşlarımız hem yurt içinde hem 
de yurtdışında deneyimlerini anlatmak üzere sayısız 
kongre ve seminerlerden davet alıyor. Aklınıza şu soru 
gelmedi mi henüz? Türkiye’de Onkoloji Eczacılığı uz-
manlığı diye bir uzmanlık yok yasal olarak veya eğitim 
olarak. Bu adam olmayan uzmanlığın derneğini kur-

muş. Evet işte sanırım bu önemli dergide yazmamın 
istenmesinin anahtarı da bu olsa gerek. Karar sizin 
sadece yukarıda iki paragrafta yazdıklarımı okudu-
nuz, ben de şu soruyu size soruyorum. Ben ve benim 
gibi bu işe gönül verenler mi çok hızlı ilerlemişiz, yok-
sa kanun koyucular mı çok geride kalmışlar? Biz mi 
yavaşlayalım, yoksa onlar mı hızlansınlar?

Eczacılıkta Uzmanlık tasarısı ilk dillendirildiğinde 
Onkoloji Eczacılığı vardı listede, sonra ne oldu anla-
yamadık, sessizce çıkarıldı listeden. Sorduğumuzda 
Onkoloji Eczacılığı, Klinik Eczacılığın yan dalıdır de-
nildi. Yine İngiliz gibi başlamış, Türk gibi bitirmiştik. 

Bizler Eczacıyız, amacımız hastamıza en iyi hizmeti 
götürmek. İlacı hazırlamak ve danışmanlık yapmak; 
birincisi mesleğimizin doğası, ikincisi yazımın başın-
da alıntı yaptığım kanunun temel cümleleri. O yüzden 
biz beklemedik adı konulsun diye bir 20 yıl daha. İşi-
mizi yapıyoruz ve adına Onkoloji Eczacılığı diyoruz, 
hepsi bu.

Bugün Türkiye’de yaklaşık 37 adet üst düzey 
Antineoplastik İlaç Hazırlama Ünitesi mevcut. Bu 
merkezlerin %30’unda Eczacı bizzat görev alıyor. 
Yeni yeni meslektaşlarımız bu konuya ilgi duyma-
ya başladı. Halen en az 250 Onkoloji konusunda 
uzmanlaşmış hastane eczacısına ihtiyacımız var. 
Hastalarımızın büyük kısmı, Eczacının sağlayabile-
ceği nitelikli hizmetten yoksunlar. Dernek olarak bu 
konuda hizmet veren ve verecek meslektaşlarımızı 
ve teknisyenlerimizi eğitmeye gayret ediyoruz. 2009 
yılından bugüne ‘Antineoplastik İlaç Hazırlama Tek-
nikleri ve Güvenli Oda Yönetimi’ adında sertifi kalı bir 
eğitim veriyoruz. Bu eğitim, konusunda Türkiye’de ilk 
ve tektir. Avrupa Onkoloji Eczacıları Derneği tarafın-
dan akredite edilmiştir. Sertifi kamızda bu derneğin 
logosunu kullanıyoruz.

Yine konusunda tek ve Türkçe olan bir kitap ‘An-
tineoplastik İlaç Hazırlama Teknikleri Rehberi’ yazdık 
ve ücretsiz olarak ilgililerine gönderiyoruz. Destek 
alınabilecek referans internet siteleri ve akıllı telefon 
uygulamaları yaptık. Klinik Onkoloji Eczacılığı Sürekli 
Eğitim Mektupları (KOESEM) adında 15 günde bir ya-
yınlanan eğitim mektuplarımız var. ONKOECZA adın-
da 3 ayda bir dijital olarak yayınladığımız bir dergimiz 
var. Bugün artık Türkiye Onkoloji Eczacılığı, dünyada 
imrenilerek bakılan bir seviyededir. Onkoloji Eczacılığı 
alanı, mesleğimiz için artık büyük bir fırsat pencere-
sidir. Bu pencereden baktığınızda, Beslenme Destek 
Eczacılığı’nı, Nükleer Eczacılığı, Farmakoterapi Ecza-
cılığı’nı, Psikiyatri Eczacılığı’nı göreceksiniz. Mesle-
ğimiz yepyeni ufuklara açılıyor. Yeter ki geminizi, de-
mirlediğiniz, suyu yemeği kalmayan güvenliymiş gibi 
gözüken, o eski limandan ayırın. Yeni yerleri görmek, 
yeni maceralar yaşamak için yelkenlerinizi bilginiz ve 
hevesiniz ile doldurun ve yol alın. Bu yazıyı okuyan 
sen, bu yazdıklarım sana ütopik gelmiş olabilir. Ken-
dini bir şeyleri değiştirebilmek için çok küçük görüyor 
olabilirsin. Body Shop’un kurucusu Anita Roddick’in 
şu sözüne bayılırım: ‘Bir etki yaratmak için çok küçük 
olduğunuzu düşünüyorsanız, odanızda bir sivrisinek-
le uyumayı deneyin.’ Unutma ki en güvende olan ve 
hiç sorunu olmayanlar, sadece ölülerdir.
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15 Haziran tarihinde yapılan ÇEKOOP (Çevreci 
Eczacılar Koopertatifi  ) Genel Kuruluna katılmak üze-
re sabah erken saatlerde İzmir’e geldim. Otogardan 
servisle toplantının yapılacağı Konak bölgesine doğ-
ru giderken, evlerde ve dükkanlarda asılı olan Türk 
Bayrağı ve Atatürk posterleri  beni duygulandırıyor. 
Minübüsün açık penceresinden başımı çıkartıp’’ İz-
mir’in Dağlarında çiçekler açar; Yaşa Mustafa Kemal 
Paşa.’’Şarkısını mırıldanıyorum.

Güzel İzmirliler düşman işgalinin ne demek ol-
duğunu hiç unutmadığı gibi, Gazi Mustafa Kemal’in 
kıymetini her zaman yüreklerinde hissederek yaşı-
yorlar.

4. Genel Kurulunu gerçekleştiren ÇEKOOP; atık 
ilaç ve kimyasalların doğaya zararlarını önleyip,doğ-
ru bir şekilde imha edilmesinden tutunda engelsiz 
ilaç, yeşil eczaneler projesine kadar birçok mesle-
ki kazanımların yanı sıra verdiği öğrenci bursları ve 

çevre duyarlılığıyla ilgili okullarda yaptıkları sosyal so-
rumluluk projeleriyle adını duyurmuştur. Bu çalışma-
larından dolayı Altın Havan Ödülü’ne layık görülmesi 
mesleki gururumuzdur.

Üyesi olmaktan gurur duyduğum ÇEKOOP’un 
özverili çalışmalarını yürüten başta başkan Ecz. Şule 
İlkkurşunlu ve tüm yönetim ve denetleme kurulu üye-
lerini tebrik ve takdir ediyorum. ÇEKOOP’un bizlerin-
de desteğiyle ileriki yıllarda yeni projeleriyle eczacılık  
mesleğine ve toplumumuza çok daha katkıları olaca-
ğına inanıyorum.         

Bu arada ÇEKOOP’un bu sene 35. kuruluş yıl-
dönümünü kutlayan Ecza Kooperatifçiliğimizin gurur 
kaynaklarından olan EDAK’ın içinden doğduğunu be-
lirtmekle fayda görüyor, EDAK’ın ve ecza kooperatifçi-
liğimizin en büyük emekçilerinden olan Ecz. Işık Boya-
cıgil’i rahmetle ve sevgiyle anıyorum. Gene toplantıda 
tanışmaktan gurur duyduğum EDAK kurucularından 

Ecz.Hüsnü Kaya,  toplantı divan başkanlığını yapan,-
mesleki konularda tam anlamıyla bir duayen olan Ecz.
Vecihi Özerdemli ve EDAK’ın şuanki başkanlığını yü-
rüten genç,bilgili,samimiyetiyle ve güler yüzüyle ön 
plana çıkan hemşehrim Ecz.Emre Bacanak’tan sizlere 
bahsetmek istiyor, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları 
takip etmenizi tavsiye ediyorum (EDAK rafı ve eczane 
stok yazılım programı gibi). Dayanışmanın başkenti 
İzmir’de Eczacı Odası başkanı Ecz.Tuncay Sayılkan 
ve Manisa Eczacı Odası Başkanı Ecz.Burçin Kurtuluş 
kongrede verdikleri sözlerle kooperatif çalışmalarıyla 
oda çalışmalarını ortaklaşa platformlarda projeler üre-
terek mesleki kazanımlarımızı arttıracaklarını belirterek 
bizlere ümit ve şevk verdiler.

Aralarında olmaktan her zaman büyük keyif ve 
mutluluk duyduğum meslektaşlarımdan bir kez daha 
feyz alarak en kısa zamanda tekrar buluşmak üzere 
İzmir’den içimde sevdiklerimi geride bırakma buruk-
luğuyla ayrıldım .

Çevreci Eczacılar Koopertatifi   (ÇEKOOP)

4.ncü Olağan Genel Kurulunun Ardından...  

Eczacı Murat Aker
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Mevcut Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun ve Düzenlemeler

Prof.Dr. Mehtap UYSAL



31 Mayıs 2012’de yürürlüğe giren kanuna göre 
Sağlık Bakanlığı’nın ilk kez nüfusa göre planlama yapa-
rak yeni açılacak eczaneleri ve bunlar için hak sahiple-
rini eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz 
önüne alarak belirlenmesi yasalaştı. Başvuru yapan 
eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde 
Kurum tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de 
katılımı ile kura çekilerek kura sonucuna göre yerleştirme 
yapılmasına karar verildi. Kanun eczane sayılarının, ilçe 
sınırları içindeki nüfusa göre en az 3 bin 500 kişiye bir 
eczane olacak şekilde düzenlenmesini öngörüyor.

Buna göre Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıb-
bi Cihaz Kurumu tarafından her yıl eczane açılması 
uygun ilçeler ve açılabilecek eczane sayıları Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nüfus bilgileri esas 
alınmak suretiyle belirlenecek ve yılda en az iki kez 
kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Eczanelerle ilgili kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihte eczacılık yapma hakkına sahip eczacılar ile 
eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya 
hak kazanmış bulunanlar bir defaya mahsus bu sı-
nırlamaya tabi olmayacaklar.  Aynı tarih itibariyle ec-
zanesi bulunanlara da bir defaya mahsus herhangi 
bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini ilçe dışına 
nakledebilme ve devredebilme hakkı tanınmıştır. Sağ-
lık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu 
kapsam dışında kalıp sınırlamaya tabi eczacılar için 
bu ay içerisinde yeni eczane açılabilecek yerleri ilan 
ederek hak sahiplerini kurayla belirleyecek. 

Kanundaki ayrıntıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Başkan Yardımcısı Dr.Hüseyin Yılmaz ile gö-
rüştük.

Mehtap UYSAL: Kanunda hangi değişiklikler ilk 
bakışta göze çarpmaktadır?

Hüseyin YILMAZ: Hepimizin yakından bildiği 
üzere, 17 Mayıs 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilen 
6308 sayılı Kanun ile mevcut Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Kanun’un muhtelif maddelerinde değişiklik 
yapılmıştır.

Bu değişikliklere kısaca göz atmak gerekirse;
1-İlk olarak eczacılık tanımı değiştirilmiştir. Ec-

zacılık, mevcut ihtiyaçlar ve gelişmeler çerçevesinde 
daha geniş bir şekilde tanımlanmıştır.Bu kapsamda 
eczacılık sadece ilaçların hazırlanması değil, ha-
zırlıktan başlayarak, hastaya sunulması, hastanın 

bilgilendirilmesi ve ilaca bağlı yan etki bildirimlerinin 
yapılmasını da kapsayan geniş bir süreç olarak ta-
nımlanmıştır.

 
2- Kanunda eczacıların yetkileri de gözden geçi-

rilmiştir.Eczane açmak ve işletmek ya da ecza depo-
sunda mesul müdürlük yapabilmek için eczacı olma 
şartına vurgu yapılmış,yine eczacıların yetkileri ile ça-
lışabileceği alanlar kanunda belirtilmiştir.

Bu, çerçevede Taslak Yönetmeliğimizde  de ec-
zacıların görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak 
yer almıştır.

 3-Kanunun getirdiği değişikliklerden en önemlisi 
de eczanelerin açılmasına ilişkin hususlardır.Eczane 
açılması kanunda yeniden düzenlenmiş, -daha evvel 
Yönetmelik ile devredilen- ruhsatname düzenleme 
yetkisi il sağlık müdürlüklerine devredilmiştir.

M.U.: Bu kanun değişikleri Eczacılar ve Eczane-
ler için ne gibi yükümlülükler getirmektedir açıklaya-
bilirmisiniz?

H.Y.: Bu kanun kapsamında yeni eczanelerin 
açılması, mevcut eczanelerin nakli ve devri için ilçe 
sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz 
kişiye bir eczane olacak şekilde planlama yapılarak 
izin verilmesi öngörülmüştür. Ancak, aynı ilçe içindeki 
nakiller, hiç eczane bulunmayan yerleşim birimleri ile 
doğal afet/mücbir sebep gibi durumlar nüfus kriteri 
uygulamasının dışında bırakılmıştır.

- Serbest eczane açmak veya serbest eczane-
lerde mesul müdür olarak çalışabilmek için en az bir 
yıl süre ile yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğu 
getirilmiştir. Yine, reçete sayısı veya cirosu belirli mik-
tarın üzerinde olan eczacılara ikinci eczacı çalıştırma 
zorunluluğu getirilmiştir.
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Eczacılık mesleğinin bizzat eczacılar tarafından icrasını sağlamak 
maksadıyla eczanenin muvazaalı olarak işletildiğinin tespit edilme-
si hâlinde; eczanenin ruhsatnamesinin iptal edilmesi ve eczacının 

da beş yıl yasaklanması öngörülmüştür.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin YILMAZ



-Kanunun yayımı tarihinde; eczacılık yapma hak-
kını sahip olanlar ile eczacılık fakültelerinde okumakta 
olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlara bir defa-
ya mahsus olmak üzere nüfus kriterine tâbi olmadan 
eczane açma, nakil ve devir hakkı, mevcut eczanesi 
bulunanlara da bir defa devir ve nakil hakkı tanınmıştır. 
Bu eczacılar, yardımcı eczacı olarak çalışma zorunlu-
luğundan da muaf tutulmuştur.

M.U.: Eczacılar için Hizmet puanı uygulaması 
getiriyor bu kanun; bu puan nasıl hesaplanacak?

H.Y.: Hizmet puanının hesaplanmasında; ec-
zacıların çalıştıkları ilçelerin katsayıları, meslekte ge-
çirilen süre ve doktora çalışması gibi objektif kriterler 
esas alınmaktadır. Bu kriterlere göre hesaplanan hiz-
met ve yerleştirme puanına göre eczane açma hakkı-
nın belirlenmesi öngörülmüştür.

M.U.: Bu kanun, biz Eczacıların en önemli prob-
lemlerinden biri olan muvazaalı işletilen eczanelere 
ciddi bir yaptırım getiriyor mu?

H.Y.: Eczacılık mesleğinin bizzat eczacılar tara-
fından icrasını sağlamak maksadıyla eczanenin mu-

vazaalı olarak işletildiğinin tespit edilmesi hâlinde; ec-
zanenin ruhsatnamesinin iptal edilmesi ve eczacının 
da beş yıl yasaklanması öngörülmüştür.

 Eczanelerimiz herhangi bir ticarethane gibi dü-
şünülemeyeceğinden kanunda eczanede bulunma 
zorunluluğuna ve eczacılık mesleğinin bizzat ecza-
cılar tarafından icrasına vurgu yapılmıştır. Mesul mü-
dür atanması gereken hâller belirlenmiştir. Askerlik 
hizmetini yapanlar, yüksek lisans veya doktora eği-
timi alanlar ile milletvekili, belediye başkanı ve Türk 
Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerine bu görev 
sürelerince eczanelerine mesul müdür atama zorun-
luluğu getirilmiştir.

Kanunla, birden fazla sayıda eczane bulunan 
yerlerde eczacılarımıza mazeret hâlinde iki yıla kadar 

eczanesini kapalı tutma imkanı da tanınmıştır.

M.U.: Eczanelerde satışı yapılabilecek ürünler 
nasıl belirlenecek ? 

H.Y.: Kanunda sadece eczanelerde satışı yapı-
labilecek ürünleri yanı sıra başka bakanlıklardan izinli 
olan bazı ürünlerin de eczanelerde satışına izin veril-
miştir. 

M.U.: Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar 
nasıl belirlenecek?

H.Y.: Kanunun uygulanmasına ilişkin hususların 
Bakanlığımız tarafından çıkarılacak olan Yönetmelikle 
düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, mevcut 
ihtiyaçlar ile kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lardan 
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yeniden düzenlenmiş ve yayımlanma aşamasına gelmiştir.



alınan görüş ve talepler göz önünde bulundurularak 
eczanelere ilişkin Yönetmelik “Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Yönetmelik” adı altında yeniden düzenlen-
miş ve yayımlanma aşamasına gelmiştir.

Yönetmelikte kısaca;
1- Kanunda, eczacılık hizmetlerine ilişkin yapılan 

tanımlama göz önünde bulundurularak, eczacı, ecza-
cılık gibi kavramlar tanımlanmış, eczacıların görev ve 
sorumlulukları belirlenmiştir.

2- Eczacıların, eczane açmada esas alınacak 
hizmet ve yerleştirme puanlarının hesaplanmasına 
ilişkin usûl ve esaslara yer verilmiştir.

3- Yeni eczane açılma prosedürü;
a- Kurum tarafından eczane açılacak yerlerin 

ilân edilmesi,
b- İlân edilen yerler için eczacılar tarafından,-en 

fazla yirmibeş ilçeye olmak üzere elektronik müraca-
atta bulunulması,

c- Kurum tarafından bu müracaatların tercih ve 
puan durumuna göre sistem üzerinden yerleştirmesi 
yapıldıktan sonra ilân edilmesi,

ç- Yerleştirmesi yapılanların, il veya ilçe sağlık 
müdürlüklerine başvurularını yapması,

d- İl sağlık müdürlüğü ve bölge eczacı odası ta-
rafından (kroki, muvazaa vd. hususlar yönünden) yapı-
lan değerlendirme neticesi uygun bulunanlara, il sağ-
lık müdürlüğü tarafından ruhsatname düzenlenmesi,

şeklinde belirlenmiştir.
4- İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılması-

na ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiştir.
5- Eczane olarak kullanılacak yerlerin özellikleri 

ile reçete düzenlenmesi ve denetime ilişkin hususlar 
yeniden düzenlenmiştir.

M.U.: Yönetmelikle ilgili yaptığınız bilgilendirme 
çalışmalarından bahseder misiniz?

H.Y.: • Yönetmeliğin 12/04/2014 tarihinde Res-
mi Gazetede yayımlanması ile eczacılarımızın sıkıntı 
yaşamaması için kurumumuza elektronik ortamda 
başvurabileceği eczane.ruhsat@titck.gov.tr adresi 
oluşturulmuştur. Gerek serbest eczanelerden gerek-
se sağlık müdürlüklerinden gerekli bilgilendirme ya-
pılmıştır. Gelen sorular çok ivedi olarak cevaplanarak 
tarafl ara iletilmiştir. Yaklaşık 350-400 tane mail cevap-
landırılmıştır. 

• 12.04.2014 tarih ve 28970 sayı ile resmi ga-
zetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkın-
da Yönetmelik ile ilgili İstanbul (25.04.2014), Ankara 
(07.05.2014) ve Elazığ’da (29.05.2014) olmak üzere 

toplamda 81 İl Sağlık Müdürlüğünde bilgilendirme 
toplantıları yapılmıştır. Toplantıya, eczanelerden so-
rumlu il sağlık müdür yardımcıları ve eczacılık şube 
Müdürlerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Elazığda 
denetime katılan tüm eczacılar eşlik etmişlerdir. Top-
lantılarda öncelikle yeni mevzuatta dikkat edilmesi ge-
reken hususlar bildirilerek sahada yaşanan sıkıntılar 
de tespit dilmiş ve soru cevap bölümü ile tüm sorular 
cevaplandırılmıştır. 

• Yönetmelikle beraber eczanelerde bulundurul-
ması zorunlu ilaçlar listesi TEB’in de görüşü alınarak 
güncellenmiş ve tüm il sağlık müdürlüklerine ve  TEB 
üyelerine, duyurulmak üzere iletilmiştir. 

• “Muvazaa Yönergesi”  TEB de görüşü alınarak 
hazırlanmış  ve imzaya sunulmuştur.

• 12.04.2014 tarih ve 28970 sayı ile Resmi Ga-
zetede yayımlanan “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik” doğrultusunda denetim formu güncelle-
nerek 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilmiş ve dene-
timlerin bu doğrultuda yapılması istenmiştir. .

• 12.04.2014 tarih ve 28970 sayı ile Resmi Ga-

zetede yayımlanan “Eczacılar ve Eczaneler Hak-
kında Yönetmelik” doğrultusunda istenilen ve yapı 
ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı 
sureti ne ilişkin tarafımıza çok soruların iletilmesi 
üzerine hangi tarzda belgenin kabul edileceğine 
ilişkin örneğinde yer aldığı  (Bağımsız dükkân: Yapı 
ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân 
veya işyeri olarak kaydedilmiş ) 28/05/2014 tarihin-
de genelge yayımlanarak tüm il sağlık müdürlükle-
rine gönderilmiştir. 

• Kamu Hastanelerinde faaliyet gösteren hasta-
ne eczanelerine ilişkin “Kamu Hastaneleri Bünyesin-
de Faaliyet Gösteren Eczanelerin Çalışma Usul ve 
Esaslarının Belirlenmesine Yönelik Yönetmelik” tasla-
ğı üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

• “İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu” revize 
edilerek hazırlanmış ve ilgili tarafl arın görüşüne sunul-
muştur. 

• “6197 ve Yeni Eczacılık Mevzuatı Bilgilendirme 
Toplantısı”  06.06.2014 tarihinde İVEK ve İstanbul Ec-
zacı Odası ortaklığında İstanbul’da  yapılmıştır.
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Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, kulak ile be-
yin arasındaki sinirlerden 20 kat daha güçlü olması, 
dünyayı görsel yoğunluk olarak algılamamıza neden 
olmaktadır. İmaj büyük ölçüde görsel yollarla oluşur. 
Bu nedenle olumlu imaj oluşturmada ilk izlenim çok 
önemlidir. Yapılan tüm araştırmalar karşılaştığımız 90 
saniye içinde karşıdaki insan üzerinde bir izlenim bı-
raktığımızı ve %90 bu etkinin kolay kolay değişme-
diğini gösteriyor.Ve insanlar sizi hep o ilk izlenimde 

onlarda yarattığınız algıya göre hatırlıyor. “İyi bir dış 
görünüş sessiz bir tavsiye mektubudur” demis P. Sy-
rus isimli latin şair.

İmaj bu kadar önemli ise ve sosyal bir varlık olan 
insanın çevre ile iletişiminde bu kadar önemli bir yere 
sahip ise acaba imajımızı yönetebilir miyiz? Burada 
imajdan söz ettiğimizde, aslında “oluşturmak” kavra-
mından ziyade “yönetmek” kavramı ön plana çıkıyor. 

Hepimizin bir imajı zaten var. Etkili ve başarılı olan 
imaj doğal, samimi ve tutarlı olandır. Kısacası bizim 
kendimizi geliştirerek çevremizde yarattığımız algının 
bütünüdür. Dolayısıyla, “imaj oluşturulamaz ,yönetilir” 
anlayışı sanırım daha doğru bir yaklaşım olur. Kişisel 
imaj yönetimi bizim kişisel gelişimimizin bir parçasıdır 
ve sadece dış görünüşten ibaret değildir. Kurduğu-
muz sözlü ve sözsüz iletişimin toplamıdır ve çok bo-
yutludur. İçerik kısmında; bilgi birikimimiz, deneyim-
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Ecz. Bengü ÖZDEMİR

Dış dünyayı olduğu gibi gördüğümüzü 
düşünür aynı şekilde biz kendimizi nasıl 

görüyorsak insanlarda bizi o şekilde görü-
yor sanırız oysa ki gerçek sandıklarımızın 
çoğu algılarımızdır ve insanlar birbirlerini 
kendi referans çerçeveleri ve algıları doğ-
rultusunda değerlendirir. Bu bağlamda 

acaba karşımızda ki kişilerce nasıl algılanı-
yoruz? Kendimizi nasıl ifade ediyoruz? İşte 
bu sürecin tanımlanmasına ve tamamlan-

masına “İmaj yönetimi” denir. İmaj; bu-
lunduğunuz ortamdaki insanlar üzerinde 

bıraktığınız izlenim ve sizi algılayış biçimle-
ridir. İnsanlar tarafından nasıl algılandığınız 
çok önemlidir çünkü sizi nasıl algıladıkları 
size nasıl davranacaklarını belirleyecektir. 

Sizce bunu şansa bırakabilir miyiz?



lerimiz, uzmanlığımız, entellektüel birikimimiz vardır. 
Şekil kısmına baktığımızda ise sözlü ve sözsüz iletişim 
biçimimiz, beden dilimiz, konuşmamız, ses tonumuz, 
sunum becerimiz, genel görgü ve nezaketimiz, tutu-
mumuz, davranış biçimimiz, karizmamız vb. öne çıkar. 
Bütün bunlar özgüven çatısı altında birleştiğinde ve 
her biri birbirini dengelediği zaman kişisel imajımız bir 
anlam kazanır. Hatta biraz daha ileri gidecek olursak 
arkadaş çevrenizdeki insanların bile sizin imajınızı 
temsil ettiğini söyleyebiliriz. (“Bana arkadaşını söyle 
sana kim olduğunu söyleyeyim.” atasözü bu düşün-
ceyi destekleyen bir anlam taşımaktadır.) 

İmajın çeşitlerine baktığımızda “Kişisel İmaj”ın 
yanısıra “Profesyonel İmaj” ve “Kurumsal İmaj” gibi 
parametreleri altında bulunduran büyük bir şemsiye 
olduğunu görmekteyiz. Profesyonel imaj ; kişinin iş 
hayatında oluşturduğu imajdır ve kişisel imajın yanı 
sıra iyi bir eğitim almış olmayı gerektirir. Kurumsal imaj 
ise hedefl eriyle, vizyonuyla, misyonuyla, çalışanlarıyla 
bir kurumun toplumda ve hedefl ediği kitle üzerinde 
oluşturduğu imajdır. Kurumsal imajı, halkla ilişkilerin 
duayeni sevgili Betül Mardin çok güzel tanımlar:

“İmaj küçük küçük noktalardan oluşan bir fotoğ-
rafdır.” der. Attığınız her adım, yaptığınız herşey sizin 
hedefl ediğiniz kitlenin kafasında sizinle ilgili bir fotoğ-
rafın oluşumuna bir katkıda bulunur. Bu noktalardan 
bir tanesi genel noktalara uymadığı takdirde o nokta 
o kadar ciddi bir şekilde kendini gösterir ki, burada 
bir terslik var diye düşünürsünüz. Ve bu tekrarlanır-
sa oluşturduğunuz imaj zarar görür. Eczaneden içeri 
hasta olarak girdiğinizi düşünmenizi istyorum. Herşey 
kurumsal imaja uygun, eczane atmosferi son derece 
iyi fakat önlük giyilmemiş ya da telefon “alo” diye açıl-
mış veya size ısrarla elindeki “X” ürünü satmak için 
çaba sarfeden bir çalışan ile karşı karşıyasınız… “Ola-
maz, bir terslik var.” diye düşünürsünüz. Ve o küçük 
noktalar fotoğrafın tümü ile ilgili algıyı yani kurumsal 
imajınızı zedeler.

Eczanenizdeki kurumsal imaj, eczanenizin dışa-
rıdan başkaları tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. 
Dışarıdan nasıl algılandığımız hastalarımızın/danışan-
larımızın/müşterilerimizin  bizi tercih etmesi açısından 
çok önemlidir. Nasıl bir eczane olarak algılanmak is-
tiyorsunuz? Bu algıyı yaratacak olan sizlersiniz. Asıl 
sorulması gereken soru şu aslında: Siz hasta olsanız 
sizin eczanenizden alışveriş yapar mıydınız ya da da-
nışmanlık almak ister miydiniz? Neden yapardınız? 
Neden yapmazdınız? Nasıl bir eczaneden alışveriş 
yapmak/danışmanlık almak istediğinizi sorguladığı-
nızda sorunun cevabı da ortaya çıkmış oluyor. Reka-

betin arttığı ve sürdürülebilir bir kuruma sahip olmanın 
giderek zorlaştığı bir dünyada ihtiyacımız olan yegane 
unsurun sadık müşteri/danışanlar olduğu aşikardır…
Bu açıdan baktığımızda  eczane imajını oluşturan 
en önemli faktörlerden biri eczanenin atmosferidir. 
Dış görünüm, vitrin, aydınlatma, koku, renk seçimi, 
içerdeki ürünlerin sunumu, ürünlerin çeşidi kullanı-
lan tanzim - teşhir görselleri vb. atmosferi oluşturan 
parametrelerdir. Bunlar kurumsal imajın şekil tarafını 
oluşturur fakat tek başına yeterli değildir. İçerik kıs-
mı olan eczacının imajı, çalışanların imajı (çalışan 
arkadaşlarımızın imajına, bilgi birikimleri ve hastaya/
danışana ürünü/ilacı sunma biçimi de etki ettiği için 
onların her konuda, özellikle iletişim konusunda eğitim 
alıp kendilerini geliştirmeleri için destek olmak bizim 
sorumluluğumuzdadır.) ve markaların imajı (doğru iş 
ortakları, doğru marka seçimi vb.)  ile kurumsal imaj 
tamamlanmış olur. İçerik kısmında eczanenin imajını 
yansıtan en önemli algı güven ve bilgidir. Eczacı ve 
eczane akla geldiğinde halkımızın kafasında oluşan 
algının güven olduğu yapılan araştırmalarda ortaya 
çıkmıştır.

Eczanelerimizde yönettiğimiz kurumsal imajımız 
bizleri geleceğe taşıyan birer basamak olacaktır. Ar-

tık insanlar gözlerine, gözleri vasıtasıyla da ruhlarına 
hitap edebilecek, ilacın dışında yaşamlarına değer 
katacak, destek olabilecek eczaneler görmek istiyor-
lar. İnsanlar eczaneye geldiklerinde sadece içlerinde 
kapsül, tablet yada krem olan ambalaj almak istemi-
yorlar. Artık günümüz insanı bir deneyim satın almak 
istiyor, keyif satın almak istiyor, yaşamlarına değer 
katacak bilgiyi satın almak istiyor. Doğru imajı yarat-
mak hiç bitmeyen bir görevdir. Yalnızca eczanenin 
logosunu yaratmak değil, kurumun yaşam biçimini 
belirlemektir. Her kuruluşun, eczanenin tıpkı bireyler 
gibi bir kişiliği vardır. 

Bugün eczanenizin dışına çıkıp oradan geçen 
bir hasta /danışan gözü ile ya da sanki ilk defa ecza-
neye giren bir kişinin gözlerinden eczanenizin kurum-
sal imajını değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. İmaj 
dediğiniz şey insanların kafasında bıraktığınız görsel 
vekillerdir. Sizin ve eczanenizin nasıl hatırlanmasını/al-
gılanmasını istiyorsunuz? Bu tavsiyemi lütfen bir dene-
yin... Bakalım insanların kafasında bıraktığınız vekiller 
eczaneniz ile ilgili ne söyleyecek? 

Kaynak: Ecz.Bengü Özdemir, Geleceğin Eczanesini Tasar-
lamak, 6.Basım, Elma Kitabevi, 2012
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Ecz.Bengü ÖZDEMİR



Bonzai ve aslında doğru yazılışı ile BONSAİ 
Japonca bir sözcüktür ve tepsi (tabak) anlamı-
na gelen “bon” ve bitki anlamına gelen “sai” söz-
cüklerinden türetilmiştir. Saksıdaki ağaç veya bitki 
anlamına gelir. Bonsai, yaşayan ağaçlara duyulan 
saygıyı ve bu ağaçların yaşamasını konu alan bir 
sanattır. Bonsailer minyatür olmalarına rağmen 
çevremizde gördüğümüz ağaçlardan hiçbir farkları 
yoktur. Özenle seçilen ağaç dalları, budanarak ve 
ilgiyle yetiştirilerek minyatür ağaç görünümü kaza-
nır. Japonların doğaya olan tutkularının yaşamlarına 
yansımış şekli olarak kabul edilen “Bonsailer” şe-
hirlerde insanların doğaya olan özlemlerini minyatür 
olarak karşılamaktadırlar (1). Özgün özelliklere sahip 
bonsailer çok yüksek fi yatlara alıcı bulabilmektedir 
fakat tüm bunların tam aksine BONZAİ isimli uyuş-
turu kullanan kişilerin hayatına kast eden ve çok 
ucuz olarak bulunabilen bir bileşiktir. Muhtemelen 
bir bitki ya da ot çağrışımı yapmak için belki de  çok 
düşük (minyatür.!!)  dozlarda  bile inanılmaz tehlike-
li ve ölümcül etkiler yaratabildiği için çağımızın bu 
yeni uyuşturucusuna bonzai ismi verilmiştir. 

Yasa dışı satışını artırmak için kullanılan söy-
lemlerin aksine ve etkileri esrarın etkileri ile özdeş-
leştirilse de bonzai, kesinlikle esrar türevi değildir!  
Esrar davetleri, “sigara gibi bir şey” denilerek yapılır. 
Şu anda da bonzai davetleri “esrar gibi bir şey” de-
nilerek yapılmaktadır. Bonzai doğal bir ot ya da bitki 
değildir! Sentetik bir bileşikdir (2). 

Sokaklardaki adıyla Bonzai, aslında fenaze-
pam çok potent ve uzun etkili bir benzediazepin 
türevidir. Klinikte epilepsi, uykusuzluk gibi nörolojik 
hastalıklarda ve alkolizm tedavisinde kullanılmak-
tadır. Benzodiazepinler göz önüne alındığında fe-
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Sokaklarımızdaki
yeni tehlike

Prof.Dr. Mehtap UYSALBonzai(Fenazepam)

Gerçek Bonzai bitkisinin sevimli görüntüsünün 
tam aksine BONZAİ isimli uyuşturu kullanan 
kişilerin hayatına kast eden ve çok ucuz olarak 
bulunabilen bir bileşiktir.



nazepam klonazepam ve bromazepam ile kimyasal 
yapı, etki ve doz yönünden benzeşmektedir. 

2010 yılı aralık ayında İskoçya Ulusal Sağlık 
Servis (Scottish National Healt Service) uzmanları 
hastanelere uyuştucu komasında getirilen gençlerin 
yapılan tahlillerinde fenazepam aldıklarını tespit et-
mişlerdir. Daha sonra  yapılan araştırmalarda İskoçya 
Hükümet görevlileri fenazepamın “Bonsai Supersle-
ep” adıaltında yasa dışı internet satışı yoluyla temin 
edildiğini ortaya çıkarmışlar ve üretildiği ve dağıtıldığı 
ülkenin Rusya olduğunu işaret etmişlerdir (5) . 

2011 yılı temmuz ayında Londra’da  “Advisory 
Council on the Misuse of Drugs” adlı komite Suç ön-
leme ve Antisosyal Davranışları Azaltma bakanlığına 

(Minister of State for Crime Prevention and Anti 
Social Behaviour Reduction) bir yazı yazarak fenaze-
pam hakkında bilgilendirme ve uyarılarda bulunmuş-
tur. 

Bu uyarıda özetle fenazepamın benzodiazepin 
türevi bir anksiyolitik ilaç olduğu ve “Bonsai’ veya  
‘Bonsai Supersleep” adı altında yasa dışı olarak sa-
tıldığı ve kullanımının gençler arasında yaygınlaştığı 
belirtilmiştir. Yazıda ayrıca Fenazepamın ilk defa 1970 
lerde Rusya’da üretildiği, antidepresan bir ilaç oldu-
ğu İngilterede tanınmadığı bazı ülkelerde rutin olarak 
ama değil nadiren nörolojik hastalıklar ve epilepsi te-
davisinde kullanıldığı belirtilmiştir (6). 

Türkiyede son zamanlara kadar yaygın olarak 
bilinen diğer bir yanlış ise, bonzai isimli bu uyuştu-
rucunun sentetik cannabinoid  olduğudur . Fakat 
25 Ocak 2014 tarihli 28893 sayılı Resmî Gazete’de 
de yayınlandığı üzere uyuşturucunun asıl adı Phe-
nazepam (7-Bromo-5-(2-chloropheny 1)-1,3 -dihyd-
ro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)’dır ve  Türkiye’ye so-
kulması ve satışı yasaklanmıştır (7).  İnternet üzerinde 
bonzai ile ilgili pek çok yanlış bilinen isim mevcuttur. 
Diğer sentetik uyuşturucular ile sıklıkla  karıştırılan 
fenazepam  günümüzde pek çok ülke tarafından ya-
saklanmıştır. 

Fenazepam’ın biyolojik olarak yarı ömrü 60 sa-
attir. Bu santral sinir sisteminde etkili olan bir ilaç için 
oldukça uzun bir yarı ömürdür; 1 miligram alınırsa, 60 
saat sonra kullanıcının kanında hala yarım miligram 
fenazepam bulunmaktadır.  Bu durum ilacın etkilerinin 
uzun süre (3-4 gün) neden devam ettiğini açıklamak-
tadır.(8,9)

Fenazepam’ın gençler arasında tedavi dışı kulla-
nımının giderek arttığı 2011 başlarında kesinleşmiştir. 

Ölümler artınca önce İngiltere’de, ardından A.B.D. ve 
İsveç’te kontrole tabii tehlikeli maddeler sınıfına sokul-
muş ve  ithalatı yasaklanmıştır. Ancak ilk defa 1970 
lerden başlayarak üretildiği Rusya’da reçeteye tabii 
olmasına rağmen, eczanelerden serbestçe satın alı-
nabilmesine bir de yine Rusya menşeili üretim ile in-
ternet üzerinden yasadışı eczaneler eliyle tablet ya da 
kristal toz şeklinde posta yoluyla dağıtımı eklenince 
bağımlı sayısı giderek artmaktadır. Uyuşturucu maf-
yası yasa dışı laboratuvarlarda büyük miktarlarda saf 
fenazepam üretmekte ve satmaktadır ve bu ürün ne 
yazık ki Bonzai adıyla ülkemiz uyuşturucu piyasasına 
da girmiştir.

Tek bir kristali kullanıldığında bile etkisini göster-
meye başlayan maddeden bilerek ya da bilmeyerek 
daha fazla kullananlar, tek dozu, diazepamdan (Di-
azem) on kat güçlü fenazepam yüzünden yaşamını 
tehlikeye sokmaktadırlar ve  bu durum genellikle has-
tane morglarında sonlanan bir yolculuğun başlangıcı-
nı oluşturmaktadır10, 11.

Fenazepam’ın yan etkileri çok olmakla birlikte en 
bilinenleri ve sık rastlananları baş dönmesi, koordi-
nasyon kaybı, uyuşturma ve ileriye dönük hafıza kay-
bıdır Ayrıca, ilacın kesilmesi durumunda, huzursuz-
luk, anksiyete bozukluğu, uykusuzluk, nöbet geçirme 
ve son olarak ölümle sonuçlanabilecek kontrolsüz 
havalelerin geçirilmesi olasılık dahilindedir. Tepkiler ve 
kullanımlar diğer benzodiazepinler ile benzer sonuç-
lar göstermektedir. İlacın yaşlılar, çocuklar, alkol ba-
ğımlısı bireyler veya gebelik esnasında kullanımı akıl 
hastalıkları  gibi birden fazla temel hastalığa kaynak 
olabilir. Her ne kadar uzun süreli tedavilerde kullanıl-
ması önerilmese de, bazı hastalarda uzun süre kulla-
nımı gerekebilir. İlaç diğer sinir depresanları ile birlikte 
aynı anda asla alınmamalıdır12.

İlaç ABD’de kontrollü maddeler yasasında IV 
sınıf olarak nitelendirilmiştir. Bu kapsamda ilaçlar, bi-
linç kaybı oluşturan, bağımlılık yapıcı bileşikler arası-
na girmektedir. ABD’nin Louisiana eyaletinde ilaç ile 
ilgili olarak eyalet valisi Bobby Jindal, ilacın yasaklan-
ması konusunda bir yasayı onaylamıştır. Fakat, ilacın 
Zannie adı altında bir sprey olarak yeniden piyasaya 
sürüldüğüne dair raporlar üzerine yapılan kontrolde, 
böyle bir ürünün piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş 
ve bu üründe piyasadan kaldırılmıştır. İlacın tedavi 
amacıyla kullanımı reçeteli olarak ABD’nin tüm eyalet-
lerinde yasal olmasına rağmen, reçetesiz olarak satışı  
yasaktır.  İlaç İngiltere’de C sınıfı bir ilaçtır. 22 Temmuz 
2011 tarihinde ilacın ithalatı yasaklanmıştır. Ancak 23 
Nisan 2012 tarihinde kullanımı yasal olarak yeniden 
tartışma konusu olmuştur. Sonunda ilacın ikinci bir ilaç 

olarak kullanımı 13 Haziran 2012 tarihinde yasaklan-
mıştır. İlaç Norveç’te 2010 yılından bu yana bir narko-
tik olarak kabul edilmektedir. 

Kaynaklar 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Bonsai
2  http://www.dailysabah.com/features/2014/07/08/bon-

zai-no-not-the-tree
3  http://www.substance.org.uk/Topic/38-.aspx
4  http://www.ascert.biz/A-Z/Phenazepam.asp
5 http://www.heraldscotland.com/news/health/war-

ning-over-unlicensed-drug-1.1076121
6  https://www.gov.uk/government/uploads/system/

uploads/attachment_data/fi le/119184/acmd-advi-
ce-phenazepam.pdf

7 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/ 
20140125.htm

8  http://www.researchgate.net/publication/221693574_
Phenazepam_abuse_in_the_UK_an_emerging_prob-
lem_causing_serious_adverse_health_problems_inc-
luding_death

9  http://www.researchgate.net/publication/232278877_
New_uncontrolled_benzodiazepine_phenazepam_
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10  http://www.researchgate.net/publicati-
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phenazepam_and_poppy_seed_tea

11  http://voices.yahoo.com/young-people-misu-
se-russian-epilepsy-drug-linked-to-8773981.html

12  http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.
php?t
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Prof. Dr. Hüsnü Can BAŞER

İlki 1990 yılında Prof. Dr. Turhan Baytop’un (1920-2002) öncülüğünde düzenlenen 
Eczacılık Tarihi Toplantılarının on birincisi 25-28 Mayıs 2014 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi 
(ERÜ) Eczacılık Fakültesi’nin ev sahipliğinde ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda 

düzenlendi. 25 Mayıs 2014 günü Haluk Perk Koleksiyonu’nda yer alan “Şifa Tasları ve Tılsım 
Mühürler” Sergisi ile başlayan toplantının açılış töreninde ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Müberra Koşar ve ERÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun’un konuşmalarının 
ardından ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri (Tenor: Kıvanç Aycan ve Piyano: Ayna 
İsababayeva Apaydın) “Eczacı Aryaları” başlıklı mini bir konser verdiler ve Aşk İksiri, Eczacı ve 

Keops Operalarından seçilmiş aryaları seslendirdiler

Prof. Dr. Hüsnü Can Başer Hocamızın anlatımı ve sunumlardan örneklerle 
XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı



Açılış töreni Prof. Dr. Afi fe Mat’ın “Azteklerden 
Günümüze Çikolatanın Sağlıktaki Önemi” başlıklı 
açılış konuşması ve ardından Prof. Dr. Ekrem Se-
zik’in “Geçmişten Günümüze Bitkilerle Tedavide Ec-
zacı-Aktar Mücadelesi” başlıklı davetli konuşmaları 
ile devam etti. 

Sayın Prof Dr. Ekrem Sezik Hocamızın konuş-
masının kısa özeti aşağıdadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. yüzyılda, ec-
zacı sayısı arttı, bilhassa İstanbul’da eczaneler 
açıldı. Bu döneme kadar, aktarlar, hammadde sağ-
lamanın yanında bazı formülleri de yapıp satıyor-
lardı. Dolayısıyla eczacı-aktar yetki çakışması ve 
ardından çekişmesi başlamıştır. 1860 yılında “Be-
ledi İspençiyarlık Sanatının İcrasına Dair Nizamna-
me”nin yayınlanması ile ilaç yapma ve satma işinin 
eczacıların görevi olduğu kabul edilmiştir. Aktarların 
bu nizamnameye uymamaları sonucu, 1884 yılında 
Aktarlar ve Kökçüler Nizamnamesi yayınlanmış ve 
aktarların satamayacakları maddeler kesin olarak 
belirlenmiştir.

Cumhuriyet Dönemi’nde ise eczaneler artınca 
aktarların sayısı azalmış ve bitkisel ürün ve ilaçlar 
eczaneler vasıtasıyla halka sunulmuştur. 1970’li yıl-
larda, ilaçlardaki bitkilerin formüllerden çıkarılması 
ile başlayan, Sağlık Bakanlığı’nın yanlış politikaları 
ve müstahzarlarda daha çok sentetik maddelerin 
yer almaya başlamasıyla, aktarlık tekrar canlan-
maya başlamıştır. 1980’li yıllara doğru halk bitkisel 
ürünlere yönelmiş, aktarlar adeta bir bitki eczanesi 
gibi çalışmaya başlamışlardır. 1985 yılında Sağlık 
Bakanlığı, bu yanlış gidişi önlemek üzere “Aktarlar 
ve Baharatçılar vb. dükkânlar hakkında” daimi bir 
genelge yayınladı. Genelge 3 yıl ciddi bir şekilde 
uygulandı ve aktarlar bitkisel ilaç ve ürünleri sata-
madılar. Daha sonra, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli 
mevzuatı hazırlamaması, aktarları kontrol etmemesi 
sonucunda, sayısı da artan aktarlar bitkilerin yanın-
da gıda takviyelerini satan dükkânlar haline gelmiş-
tir.

Toplantıda ilgi ile izlenen başka bir konuşma 
Prof. Dr. Nuran Yıldırım tarafından yapıldı. “Sağlık 
Merkezi Olarak Osmanlı Saray Eczaneleri” konulu 
konuşmanın kısa özeti aşağıdadır.

Prof. Dr. Nuran Yıldırım 
Topkapı Sarayı’nda ilaçlar Hekimbaşı Odası/

Başlala Kulesi’nde, hekimbaşının gözetiminde ve 
sıkı güvenlik önlemleri altında eczacıbaşı tarafından 

hazırlanırdı. Ayrıca sarayda büyük bir eczane bulu-
nuyordu. Helvahâne’de de dönemin ilaçları sayılan 
çeşitli macun, şurup, tiryak, hap ve pastiller ile saç 
boyası, sabun ve pudralar üretilirdi.

Fatih Sultan Mehmed, gece hastalananlar için 
Kiler-i Hassa Koğuşu kapısının dışına bir ecza do-
labı yaptırmıştı. Bu dolaba çay, ıhlamur, çiçek suları, 
lokman ruhu, afyon ruhu, kırmız, tiryak ve hintyağı 
gibi zararsız şeyler konurdu. Ayrıca kan almak için 
hacamat aleti ve lavman aletleri de bulunurdu. Ecza 
dolabı koğuşta bulunan eski ve tecrübeli ağaların 
gözetiminde kullanılırdı.

Hemen hemen 400 yıl Osmanlı Devleti’nin yö-
netim merkezi olan Topkapı Sarayı, Sultan Abdülme-
cid’in önce Çırağan (1844) sonra da Dolmabahçe 
Sarayı’na taşınmasıyla (1856), eski padişahların ai-
lelerine terk edilmiştir. Dolmabahçe Sarayı’nda 15 yıl 

oturan Abdülmecid’in yerine geçen kardeşi Sultan 
Abdülaziz (1861-1876), Çırağan ve Beylerbeyi Sa-
raylarını kullanmıştır. Yıldız Sarayı’nı tercih eden II. 
Abdülhamid (1876-1908) tahttan indirildikten sonra 
yerine geçen V. Mehmed Reşad (1909-1918) Dol-
mabahçe Sarayı’na yerleşmiştir. Sultan Vahideddin 
(1818-1922) ise Yıldız Sarayı’nda yaşamıştır. Sultan 
Abdülmecid’den itibaren devletin yönetim merkezi 
olarak kullanılan saraylarda hastane bulunmamak-
taydı. Saray hastanelerinin yerini, sağlık merkezleri 
olarak kullanılan saray eczaneleri almış tı.
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Topkapı Sarayı’nda ilaçlar 
Hekimbaşı Odası/Başlala 
Kulesi’nde, hekimbaşının 
gözetiminde ve sıkı gü-
venlik önlemleri altında 
eczacıbaşı tarafından ha-
zırlanırdı. Ayrıca sarayda 
büyük bir eczane bulunu-
yordu. Helvahâne’de de 
dönemin ilaçları sayılan 
çeşitli macun, şurup, tir-
yak, hap ve pastiller ile saç 
boyası, sabun ve pudralar 
üretilirdi.

Prof.Dr. Hüsnü Can BAŞER Prof.Dr. Müberra KOŞAR

Prof.Dr. Ekrem SEZİK



Toplantının diğer davetli konuşmacılar ve su-
numları şöyledir;  Prof. Dr. Sabine Anagnostou: 
“Tarihte Bitkilerle Tedavi Geleneği: Modern Fitote-
rapötiklerin Gelişimi için bir Fırsat”; Prof. Dr. Alain 
Legrand: “Chevreul: Ressamların Sevdiği bir Kim-
yacı”; Prof. Dr. Emre Dölen: “Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin Resmi Olmayan Tarihi”; Prof. 
Dr. İlter Uzel: “İstanbul Kodeksinden Sonra Codex 
Vindobonensis – 93”; Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin 
hazırladığı konuşma Prof. Dr. Ayten Altıntaş tara-
fından sunuldu: Herbalizm Farmakoloji ve Farma-
kognozinin Bir Bölümü, Bir Alt Başlığıdır”; Prof. Dr. 
Ayten Altıntaş: “Osmanlı Kitaplarına Göre Sülükle 
Tedavi”; Dt. Halit Erkiletlioğlu: Modern Tıptan Önce 
Türk ve İslam Devletlerinde Kullanılan İlaçlar” Tüm 
konuşmacıların bildiri özetlerini www.scholar.goog-
le.com adresinde bulabilirsiniz. 

Toplantıda birbirinden ilginç konu ve içeriklere 
sahip  sözlü bildiriler de sunuldu; Doç. Dr. Cüneyt 
Kemal Buharalıoğlu tarafından sunulan “Home-

ros’tan Günümüze Farmakon Kavramının Gelişimi” 
konulu bildirinin kısa özeti aşağıdaki gibidir. 

Farmakon terimi eski Yunan’da kullanılan ilaç, 
zehir ve büyü anlamlarına gelen karma bir kav-
ramdır. İlaçlar tedavi edici etkileri için kullanılır ve 
tarihsel olarak pozitif bir çağrışıma sahiptir. Ancak, 
tüm ilaçlar istenmeyen etkilere de sahiptir. Bu is-
tenmeyen etkiler ilacın yan etkisi veya advers etkisi 
olabileceği gibi suistimal edilen psikotropik etkisi 
şeklinde de karşımıza çıkabilir. Tarihsel olarak ba-
kıldığında mitolojide, Odisey’de geçen Tepegöz’ün 
şarapla uyutulması veya Odiseus’un Kirke’nin şara-
bından kendisini koruması gibi sahnelerde olduğu 
gibi, bazı psikotropik etkilerin sihir/büyü kavramının 
gelişimine katkıda bulunduğu görülmektedir. Diğer 
taraftan, Oliver Wendell Holmes’in Materia Medi-
ca’ya ithafen söylediği “Eğer dünyadaki bütün ilaç-
lar denize atılsaydı tüm insanlık için daha iyi ve tüm 
balıklar için daha kötü olurdu,”  sözü de ilaçların 
zararlı etkilerine dikkati çekmektedir.

Günümüzde her ne kadar ilacın tedavi edici 
etkileri üzerinde durulsa da ilacın istenmeyen ve 
zararlı etkilerinin belirlenmesi ve önlenmesi ile uğ-
raşan farmakovijilansın gelişimi ile birlikte ilaçların 
advers etkileri de ön plana çıkmaya başlamıştır. 
Farmakovijilans, “ilacın zararlı etkilerine karşı uya-
nık olmak”, kavramı bilimsel ve yasal temelleri ka-
dar felsefi  temelleri ve projeksiyonları da olan bir 
konudur.

Toplantıda Eczacı Mevlüt Sümer tarafından 
sunulan “Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Bah-
si Geçen Tıp ve Eczacılık Konuları” konulu bildiride 
Eczacılık tarihi açısından ilgi çeken konulardan biri-
dir. Bildirinin kısa özeti aşağıdaki gibidir.

Osmanlı döneminde; yerel tarih, sosyal tarih, 
iktisat tarihi, dil ve edebiyat tarihi, dinler tarihi, folk-
lor tarihi gibi alanlarda bugünlere ışık tutan çok sa-
yıda eser yazılmıştır. Kaleme alındıkları dönemlerde 
halkın ihtiyaçlarına cevap veren bu eserlerden bir 
kısmı tıp ve eczacılık hakkında bilgi vermektedir. 
17. yüzyılda yaşamış, Osmanlı coğrafyasını bü-
yük ölçüde gezmiş ve duyduklarını, gördüklerini 
ve okuduklarını kendine özgü üslubuyla yazmış 
olduğu eserinde toplamış olan ünlü seyyah Evliya 
Çelebi’nin Seyahatname’si de yazıldığı dönem için 
önemli bir kaynak eserdir.

Bu zamana kadar çok sayıda eser ve maka-
leye konu olmuş olan Evliya Çelebi ve Seyahat-
name’sini bütün özellikleri ile ele almak mümkün 
değildir. Bu bağlamda bu çalışmada da Evliya 
Çelebi’nin Seyahatname’sinde tıp ve eczacılık hak-
kında vermiş olduğu bilgiler derlenip, incelenmiştir. 
Evliya Çelebi’nin bu alandaki bilgileri ana hatlarıyla 
ve gerektiği yerde çeşitli açıklamalarla ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır. Seyahatname’de Evliya Çele-
bi, o dönemde görülen hastalıkları, hastalıklar için 
kullanılan macun ve ilaçları, tedavi yöntemlerini, 
kendisinin katıldığı ameliyatı, sağlık kurumları olan 
darüşşifaları, şifa kaynağı olan hamamları, halk he-
kimliğini ve toplumdaki sağlık bilgilerini anlatmak-
tadır. Bu yönüyle bakıldığında birçok bilim dalı için 
hazine olabilecek söz konusu seyahatname, sağlık 
alanında son derece objektif gözlemler içermekte 
ve akademik çevreler dışındaki kişilerin de o döne-
me ait meraklarını gidermektedir.

Toplantıda sunulan diğer sözlü bildiriler şöy-
ledir; Şeref Etker: “Prof. Dr. Pharm. Triyantafi llo 
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Günümüzde her ne kadar ilacın tedavi edici etkileri üzerinde 
durulsa da ilacın istenmeyen ve zararlı etkilerinin belirlenmesi 
ve önlenmesi ile uğraşan farmakovijilansın gelişimi ile birlikte 

ilaçların advers etkileri de ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Doç.Dr. Kemal BUHARALIOĞLU Ecz. Mevlüt SÜMER



K. Ladakis ve Doktora Tezi: ‘Turkiye’de Eczacılık’ 
(1908)”; Adem Şahin: “James Joyce’un Ulysses 
Eserinde Bir Eczane: Sweny’nin Eczanesi”; Gizem 
Gülsoy Toplan (M. Sandalcı, A. Mat): “Anadolu Hi-
sarında 89 Yıllık Bir Eczanenin Öyküsü”; Aslı Cun-
duz (N. Şencan): “Yeni Moda Eczanesinin Tarihi”; 
(M. Sandalcı), Cemal Sonsak: “Edremit Eczacılık 
Tarihi Araştırması”; Bahar Gürdal, (B. Şen, Ö. Ak-
bal):”Otuz Yıllık Şüreçte (1969-1979-1989) Bitki-
sel İlaçların İstatistiksel Değerlendirilmesi”; Çağrı 
Çağlar Sinmez, (G. Aslım, A. Yaşar): “İç Anadolu 
Bölgesi Halk Veteriner Hekimliğinde Dermatolojik 
Hastalıklarda Uygulanan Bitkisel Tedavi Örnek-
leri”; Bülent Kıran, (E.G. Taşkıran): “Geçmişten 
Günümüze İzmir’de Akademik Eczacılık Eğitimi”; 
Özlem Akbal, (B. Gürdal, B. Şen): “Eczacılık So-
runları: Dünü, Bugünü ve Yarını”; İbrahim Başağa-
oğlu, (B. Akgün): “Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkan-
larından Dr. Feridun Frik’in Türkiye’de İlaç Sanayii 
Gelişmelerine Katkılar”; Kadircan Keskinbora: “İbn 
Sina’nın ‘al-Kanun al-Sagir” adlı Tıp Kitabı”; Gülten 
Dinç: “Eczacılık Tarihi Açısından Mehmet Ref’i ve 
Fenn-i Tertib-i Edviye Dersleri Kitabı”; Burcu Şen, 
(Ö. Akbal, B. Gürdal): “Türk Eczacılık Tarihi Müze-
sinde Naşit Baylav Kitap Koleksiyonu”; Eyüp Talha 
Kocacık: “Türk Farmakoloğ Birliği ve Süreli Yayını 
Farmakoloğ Üzerine Bir İnceleme”; Hasan Şahin, 
(A. Mat): “60 Yıldır Yayınlanan Bir Eczacılık Dergi-
si ve Mesleğimize Katkısı”; M. Emin Gül: “Sümer 
Eczanesi(Kayseri) Uyuşturucu İlaç Kayıt Defteri 
(1954-1958) Üzerine Bir İnceleme”; Betül Gül, (H. 
Tekiner):  “Türk Eczacılık Tarihi Toplantılarında Su-
nulan Bildiriler Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendir-
me”. Tüm sözlü bildirilerin özetlerini www.scholar.
google.com adresinde bulabilirsiniz. 

27 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen panelde 
Türk Eczacılık Tarihi Toplantılarının Geleceği ele 
alındı ve bu toplantının haricinde de yıl içinde çe-

şitli konferans ve atölye çalışmalarının yapılması fi kri 
tartışıldı. Toplantının kapanış oturumunda ise Türki-
ye’nin ilk eczacılık tarihi anabilim dalının kurulması, 
Türk Eczacılık Tarihi Müzesi’nin yeniden düzenlenip 
ziyarete açılması ve 8-11 Eylül 2015 tarihlerinde dü-
zenlenecek 42. Uluslararası Eczacılık Tarihi Kong-
resi’nin İstanbul’da yapılması için sağladığı katkılar 
nedeniyle İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Afi fe Mat’a Ecz. Hamdi Bey 
Eczacılık Tarihi Ödülü verildi.

Ayrıca “Eczacılık Tarihi Açısından Mehmed 
Ref’i ve Fenn-i Tertib-i Edviye Dersleri Kitabı,” baş-
lıklı bildirisi ile Doç. Dr. Gülten Dinç’e En İyi Sözlü 
Bildiri Ödülü; “Geçmişte ve Günümüzde Çemeno-
tu: Trigonella foenum-graecum L.” başlıklı bildirisi 
ile Yrd. Doç. Dr. Ayşe Baldemir ve Arş. Gör. Selen 
İlgün’e En İyi Poster Ödülü verildi. Katılımcılar Ana-
dolu’nun en eski hastane-tıp medresesi kompleksi 
olan ve bugün Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak 
hizmet vermekte olan Gevher Nesibe Darüşşifası’nı 
ve koleksiyonunda pek çok tıp ve eczacılık yazma 
eserlerinin bulunduğu Raşid Efendi Yazma Eser Kü-
tüphanesi’ni ziyaret ettiler.

Toplantı Kapadokya gezisi ile son buldu. Top-
lantıyı konu alan 45 dakikalık bir belgesel Kayseri 
TV tarafından çekilerek toplantı sırasında yayınlandı. 
Yerel basının da büyük ilgi gösterdiği toplantı’ya ev 
sahipliği yapan Toplantının Başkanı Prof. Dr. Müber-
ra Koşar ile Toplantı’nın Sekreteri Yard. Doç. Dr. Halil 
Tekiner’in düzenledikleri başarılı organizasyon için 
kutluyorum. XII. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı’nın 
2016 yılında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılması karar-
laştırıldı. 

Toplantıyla ilgili bilgileri sağlayan Yard. Dr. Dr. 
Halil Tekiner’e teşekkür ederim.
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Seyahatname’de Evliya Çelebi, o dönemde görülen hastalıkları, 
hastalıklar için kullanılan macun ve ilaçları, tedavi yöntemlerini, 
kendisinin katıldığı ameliyatı, sağlık kurumları olan darüşşifaları, 

şifa kaynağı olan hamamları, halk hekimliğini ve toplumdaki 
sağlık bilgilerini anlatmaktadır.

Yard.Doç.Dr. Halil TEKİNER
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Dünden
  Yarına...

Candan AYDOĞAN / Eczacı



Dün;
Tarih:19 Temmuz 2014

Pelin beni aradı.Pelin Eraslan. Pelin de kim de-
meyin; Pelin benim stajyer öğrencimdi; geçtiğimiz yıl 
eczanemde son sınıf stajını yaptı. Üç aya yakın bir 
süreci beraber geçirdik. Son derece güleryüzlü, say-
gılı ve çalışkan eczacı adayı olan kızımız şimdi benim 
meslektaşım oldu. O artık tam bir eczacı. Kısaca biz-
den biri... 

Telefonda bana “ Merhaba Candan abla , size 
teşekkür etmek için aradım sizi “ dediğinde sesi son 
derece coşkulu ve samimiydi. Tam da yeni yönetmelik 
çıktığı zamana rast gelen telefon konuşmamız içimde-
ki umudu daha da artırdı.. Geleceğe ve gençliğe olan 
güvenim arttı. 

“ Teşekkürün için teşekkür ederim Pelin, bir de 
nedenini öğrensem” diye sorduğumda “  Biraz önce 
İl Sağlık  Müdürlüğünden  gelen yetkililer tarafından 
denetlendim Candan abla ve denetim sonrasında 
görevli meslektaşlarım eczanemin düzenli olması , 
güleryüzüm ve tüm evraklarımın eksiksiz olmasından 
dolayı bana teşekkür ederek ayrıldılar. Ben de tüm 
öğrendiklerimde sizin de payınız olduğunu düşüne-
rek size teşekkür etmek istedim “ dedi. Dedi ve beni 
ağlattı. Sevinçten ağladım. Gururdan ağladım. Ve gü-
venden ağladım. 

İşte o anda cuma düşüşleri, ilaç fi yat kararna-
mesi, sürekli değişen sut ve fi rmalardan alamadığımız 
zararlarımız hepsi ama hepsi gitgide önemsizleşti gö-
zümde. Bir kez daha kendimle ve mesleğimizi emanet 
edeceğimiz gençlerimizle gurur duydum. Teşekkür 
ederim Pelin, güvenimi sarsmadığın ve emeklerimi 
boşa çıkarmadığın için.

Bugün;
Tarih 20 Temmuz 2014

13 Mayıs’ta meydana gelen elim Soma faciası 
nedeniyle ötelediğimiz 14 Mayıs etkinliklerimiz içeri-
sinde yer alan plaket törenlerimizi buruk bir sevinçle 
gerçekleştirmek üzere 30, 40, 50 ve 60 yıllık meslek-
taşlarımızla bir araya geldik. 

Ben R12359 no’lu Candan Aydoğan meslekte 
tam 30 yılımı doldurmuşum, muşum diyorum çünkü 
şöyle bir geriye baktığımda Hacettepe Üniversitesin-
de yaptığımız diploma töreni ve eczacılık yemininden 
bugüne sadece ve sadece birkaç hafta geçmiş gibi...

Evet mezuniyetimin üzerinden tam otuz yıl geç-
miş. Otuz yıllık dönemin muhasebesini hiç ama hiç 
yapmak istemiyorum elbette iniş ve çıkışlar olmuştur 
bu kadar uzun bir süreçte ama bana bugünleri yaşa-
mam için tüm olanakları sağlayan ve sağlıklı genetik 
mirasına sahip olduğum canım babam ve sevgili an-
neme, beni ben yaptıkları için hepinizin huzurunda te-

şekkür ediyorum. Umarım arzuladığınız gibi hayırlı ve 
ahlaki değerlere saygılı bir evlat olmuşumdur. Tam da 
şimdi yazdığım bu satırları okuyan meslektaşlarımın 
şahitliğinde söz veriyorum ki; asla bana kazandırdığı-
nız değerlerin ve etik çizginin dışına çıkmayacağım.

Ve Ankara Eczacı Odası, mesleğimin bağlı ol-
duğu bu kuruma eczacılara verdiği değeri göstererek  
yıldönümlerini daha anlamlı kılan bu jestinden dolayı 
teşekkür ediyorum, biliyorum ki her eczacının arkasın-
da olan büyük bir güçsün.

Ben eczacılığı, eczanemi ve hastalarımı çok 
sevdim ve sevmeye devam ediyorum. Belki de bu 
özelliğim nedeniyle özel hayatımda ve sosyal yaşan-
tımda da hep mutlu oldum.

Bir kez daha Ataol Behramoğlu’nun dizelerinde 
de belirttiği gibi;

Yaşadıklarımdan öğrendiğim birşey var;
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın; ırmaklara, 
göğe bütün evrene karışırcasına 
Çünki ömür denilen şey hayata sunulmuş bir 
armağandır 
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana..

Yarın ;
Tarih 2014,2015, 2016.........
Yarınlar güzel olacak.. Güzel olacak inanın Pe-

lin’ler oldukça..
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Evet mezuniyetimin üzerinden tam otuz yıl 
geçmiş. Otuz yıllık dönemin muhasebesini 

hiç ama hiç yapmak istemiyorum elbette iniş 
ve çıkışlar olmuştur bu kadar uzun bir süreçte 
ama bana bugünleri yaşamam için tüm ola-
nakları sağlayan ve sağlıklı genetik mirasına 
sahip olduğum canım babam ve sevgili an-

neme, beni ben yaptıkları için hepinizin huzu-
runda teşekkür ediyorum.

Ecz. Candan AYDOĞAN / AEO Saymanı



Ülkemizin her bir köşesinin ayrı birer cennet 
olduğunu hep dile getiriyorum ama doğru, işte yine 
havasıyla, suyuyla, doğasıyla eşsiz yerlerden biri Al-
tınoluk.

Balıkesir ili, Edremit ilçesine bağlı bu belde, Ed-
remit-Çanakkale karayolu üzerinde yer alıyor.  Edre-
mit’ e uzaklığı ise 25 km. Yunan mitolojisinde İDA diye 
anılan, bugün ki adıyla Kazdağları’nın eteklerinde ve 

Edremit Körfezi’nin kuzeyinde kurulmuş, mavi ile yeşi-
lin uyum içinde karıştığı şirin bir belde. Dümdüz bir yol 
boyunca bir tarafta zeytin ağaçlarıyla kaplı yemyeşil 
dağlar, diğer tarafta ise masmavi bir deniz yer alıyor. 

Burada en çok ilgimi çeken Şahin Deresi oldu. Bu 
dere, Kazdağlarından çektiği temiz, bol oksijen içeren 
çam ve kekik kokulu havayı ovaya dağıtan, denizden 
aldığı iyotlu havayı da dağa çıkararak baca görevini 

üstlenen ve bölgeyi adeta bir oksijen çadırına çeviren 
doğa harikası bir kanyon. İsviçre Alpleri’nin ardından, 
dünyanın en çok oksijen üreten ikinci bölgesi olan bu 
kanyon Altınoluk’un oksijen deposu ve aynı zamanda. 
Millî Park sınırları içerisinde koruma altında. 

Altınoluk bölgesinin hayat damarı olan Şahin De-
resi sayesinde burası Kalp hastaları, KOAH ve astım 
hastaları için tam yaşanacak yer. Sadece bu neden-
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Gezi 

Yunan mitolojisinde İDA diye anılan, bugün ki adıyla Kazdağ-
ları’nın eteklerinde ve Edremit Körfezi’nin kuzeyinde kurulmuş, 
mavi ile yeşilin uyum içinde karıştığı şirin bir belde. Dümdüz bir 
yol boyunca bir tarafta zeytin ağaçlarıyla kaplı yemyeşil dağlar, 

diğer tarafta ise masmavi bir deniz yer alıyor. 

Ecz. Nesrin ÖZASLAN 



le Altınoluk ve çevresine yerleşenlerin sayısı bir hayli 
fazla. Gezerken gördüğüm sitelerden birinin adı da 
bölgeye uygun olarak Oksijen Sitesi’ydi.

Ben buraya daha önce hiç gelmemiştim. Anka-
ra’da komşum olan doktor arkadaşımın davetlisi ola-
rak gittiğim yazlık evleri, bu derenin denizle birleştiği 
yerin yakınında bulunuyordu ve yazın en sıcak gün-
lerinde hiç bunalmadan balkonda serin serin otura-
bildik. 

Sahil yolu boyunca hiç boş alan yok. Her yer 
yazlık sitelerle dolu. Hadi deniz kenarlarının böy-
le dolmasına alıştık ama ya dağlar, o güzelim zeytin 
ağaçlarıyla kaplı dağlar da ne yazık ki yavaş yavaş 
yapılaşmaya başlamış. 

Burada görülmesi gereken yerlerden biri de Kü-
çükkuyu Beldesi’ndeki Mıhlı Şelalesi. Tuzlu sudan sı-
kılıp tatlı suda serinlemek isteyenler için ideal ve yaz 
sıcaklarında oldukça rağbet ediliyor.

Ben genelde sahilden denize girmeyi sevmem. 
Çoğunlukla tekneden karayoluyla ulaşılamayan terte-

miz koylarda yüzdüğüm için kalabalık kumsallar hep 
bana itici gelmiştir. Ancak bu bölgede yazlık evlerin 
fazlalılığına rağmen denizi bir şekilde korumuşlar. 
Mavi bayraklı plajları gerçekten billur gibi pırıl pırıl su-
lara sahip, umarım öyle de kalır. 

Altınoluk’a gelince Assos’a gitmeden olmaz. Her 
tarafı tarih kokan bu yer gerçekten görülmeye değer. 
Hem otobandan hem de sahil yolundan gidilebiliyor. 
Sahil yolunun bir kısmında yol çalışması var ama man-
zara çok güzel olduğundan dönüşte bu yolu kullandık. 

Yol kenarlarında sürekli “BUZZ GİBİ KARADUT 
SUYU” tabelalarına rastlıyorsunuz. Bir tanesinde du-
rup biz de karadut suyu içtik. Yazın sıcağında gerçek-
ten çok iyi geliyor.

Deniz kenarında sık sık küçük balık yada ev 
yemekleri lokantalarına rastlıyorsunuz ama burada 
Altınoluk gibi yazlık kalabalığı olmadığından denizi 
bir başka güzel. Güzel bir kumsal, hemen karşıda 
Midilli adası ve sahilden başınızı yukarı kaldırdığı-
nızda etrafı surlarla çevrili Behramkale’yi görüyor-
sunuz. Tarih boyunca Yunan, Makedon, Pers gibi bir 

çok millete ev sahipliği yapmış bu antik kentin en 
önemli özelliklerinden biri de en tepesine yapılmış 
Athena Tapınağı. 

Altınoluk’a giderken İzmir’den çıktığımız için Ay-
valık - Edremit - Akçay – Altınoluk, dönüşte ise Edre-
mit- Balıkesir- Bursa- Eskişehir-Ankara  güzergahlarını 
tercih ettik. Tabi dönüş yolunda İnegöl’e uğrayarak 
meşhur köftesini yemeyi de ihmal etmedik. Biz kara-
yolunu tercih ettik ve çok da keyifl i bir yolculuk oldu 
ama Edremit Havaalanına inmek üzere uçak yolculu-
ğu da yapılabilmekte.
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Tarih boyunca Yunan, Make-
don, Pers gibi bir çok millete 
ev sahipliği yapmış bu antik 
kentin en önemli yapılarının  
biri de en tepesine yapılmış 

Athena Tapınağı. 



Günümüzde spor büyük bir sosyal aktivite ha-
line gelmiştir. Spor, bilimsel esaslara uyarak yapı-
lan planlamalarla önemli bir sektör olarak gelişimini 
sürdürmektedir. Ayrıca bu gelişim, sağlık açısından 
önemli olan düzenli egzersiz yapma alışkanlığını ka-
zanma şeklinde de değerlendirilebilir.

Her geçen gün düzenli yapılan egzersizler, 
sağlık  sporun için önemini daha da belirginleştir-
mektedir. Bu egzersizlerin amacı, kasların, kemikle-
rin, eklemlerin, kalp-damar sisteminin ve fonksiyon-
larının en uygun şekilde çalışmasını sağlamaktır. 
Dayanıklılık sporları (Uzun mesafe koşuları, bisiklet, 
uzun mesafe yüzme vb.) yapanlarda kroner arter 
hastalığı hipertansiyon ve şeker hastalığı daha az 
görülmektedir.

İnsan bedeni özel yetenekleri olan mükemmel 
bir varlıktır. Merkezi sinir sistemi yaşam dinamizmini 
kontrol eder. Kalp, yaşam boyu düzenli olarak vücuda 
kan pompalar. Sürekli egzersizlerle solunum, sindirim, 
boşaltım ve iskelet kas sistemlerinin istenen düzeyde 
tutulması sağlanır. Uzun süre hareketsiz kalan insan 
bedeni hareket yeteneğini kaybeder ve sağlık prob-
lemleri doğabilir.

Sporla ilgilenenlerin amacı, beden ve ruh sağlığı-
nı geliştirmek, kendine güven kazanmasını sağlamak 
ve bedeninden üst düzey performansı elde etmektir.

Sonuç olarak spor, kas - iskelet sitemi, kalp - do-
laşım sistemi, sindirim sitemi, postür, sağlıklı bir kiloya 
sahip olmak gibi tüm fi ziksel özellikler için oldukça 
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Ecz.Mustafa Tansu GÜLSOY

Deniz suyunda vücut için 
çok yararlı mineral tuz-
lar bulunur; Altın, iyot, 
kalsiyum, magnezyum, 
potasyum, nikel ve sod-
yum gibi. Düzenli deniz 
ve güneş banyosu ciltteki 
hücre alışverişini hızlan-
dırarak, sivilce ve yaraları 
hızla iyileştirir. Deniz suyu 
cilde sıkılaştırıcı etki yapı-
yor ve ışıltılı bir görünüme 
kavuşmasını sağlar. Deniz 
suyundaki mineral tuzlar 
derideki küçük dolaşımı 
hızlandırıyor ve cildi belir-
gin bir şekilde sıkılaştırır.

Mustafa Tansu GÜLSOY / Eczacı



faydalıdır. Ayrıca sosyal ve psikolojik olarak kişide 
olumlu yönde büyük etkisi vardır.

Havuzlarda her mevsimde yapılan bir spor ola-
bilmesine rağmen özellikle yaz aylarında denizde 
yüzmenin sağlığımıza pek çok faydası vardır. Denizde 
yüzerken  alınan bol oksijenle metabolizmamız hızlanır 
ve işleyişi düzenlenir. Çünkü denizlerde yaşayan, çoğu 
çıplak gözle görülemeyen, tek başına veya koloniler 
halinde bulunan canlı türü olan algler, özellikle gün-
düzleri su yüzeyine çıkarak, yaptıkları fotosentez saye-
sinde bol miktarda oksijeni açığa çıkarırlar. Bu yüzden 
deniz kıyıları oksijenin bol bulunduğu alanlardır Çünkü 
yüzme tüm vücudu çalıştırır, ayrıca bel, sırt ağrıları için 
de birebirdir. Üstelik zinde ve genç kalmayı sağlar. 

Deniz suyunda vücut için çok yararlı mineral tuz-
lar bulunur; Altın, iyot, kalsiyum, magnezyum, potas-
yum, nikel ve sodyum gibi. Düzenli deniz ve güneş 
banyosu ciltteki hücre alışverişini hızlandırarak, sivilce 
ve yaraları hızla iyileştirir. Deniz suyu cilde sıkılaştırıcı 
etki yapıyor ve ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar. 
Deniz suyundaki mineral tuzlar derideki küçük dolaşı-
mı hızlandırıyor ve cildi belirgin bir şekilde sıkılaştırır.

Denizde yüzmek aynı zamanda insanların ruh 
sağlığı üzerinde çok pozitif katkılar yapar adeta bir 
yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz bir psikotera-
pidir. Ayrıca  fi ziksel sağlığımız üzerinde de inanıl-
maz etliker yaratır; Bunlardan bazılarını şöyle saya-
biliriz; 

– Suda mesafe katetmek, alt karın kaslarını iyi 
çalıştırır. Göbek sorunu kalmaz. Mekik çekerken bile 
sadece karnın belirli bölgeleri çalışırken yüzmede 
daha geniş kısım çalıştırılmış olur.

– Yüzen kişiler güçlü adele yapısına sahip olur. 
Kaslarda sarkma olmaz. Vücudumuz form kazanır. Fi-
ziksel görüntümüz değişir. Omuzlarımız genişler.

– Yüzme egzersizler arasında en fazla kalori ya-
kanıdır. Tenis oynamaktan, kayaktan, tekvandodan, 

hatta kürek çekmek, bisiklete binmek ve koşmaktan 
daha çok enerji harcanır, üstelik sağlık açısından 
daha yarar sağlanır.

– Haftada 3 gün birer saat yüzen ortalama 790 
kalori harcar. Diyet yaparak sıkıntıya girmeye de pek 
gerek kalmaz.

– Dayanıklılık ve esnekliliğimizi geliştirir.
– Kalbimizi güçlendirir. Düzenli yüzen kişilerde 

kalp daha ekonomik çalışma yeteneği kazanır. Kalp, 
dinlenme anında normal bir insanda dakikada 60-70 
kez atarken, yüzen kişide atım sayısı 50’nin altına dü-
şer.

– Yüzenlerin üst bedenlerindeki yağ daha az 
erir, böylece cildi koruyan tabaka korunmuş olur. Bu 
da hücrelerin hızlı yıpranmasını önler.

– Yüzerken mecburen düzenli ve daha derin ne-
fes alınıp verilir. Bu özellikle astımlılara iyi gelir, nefesi 
açar.

– Yüzerken gücümüzü sırt ve karın arasında den-
geli bir şekilde kullandığımız için vücudumuz bir bütün 

halinde çalışır. Böylece sırt, bel ağrısı yaşanmaz.
– Yüzerken yapılan yavaş, düzenli hareketler ve 

suyun kendisi, strese karşı birebirdir. Yüzmek, vücu-
da sağladığı rahatlama ve kaslardaki gevşemeyle bir 
nevi sinirsel, ruhsal bir tedavidir.

– Yüzmek kan dolaşımını düzenler. Varis, selülit 
gibi rahatsızlıklarda faydalı olur.

– Suda, normal vücut ağırlığının sadece yüzde 
10’u kadar bir ağırlığımız olur. Bu sebeple koşarken 
olabilecek incinmelerin neredeyse hiçbiri başımıza 
gelmez. Özellikle diz ve bilek problemi olanlar için ge-
nellikle yüzme tavsiye edilir.

Kısacası yüzmek günlük
hayatın yorgunluklarını ve

stresini atmak için birebirdir.
Aynı zamanda bizi forma sokar, 

sağlık ve mutluluk verir.
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Düzenli yüzen kişilerde kalp daha ekonomik çalışma yeteneği
kazanır. Kalp, dinlenme anında normal bir insanda dakikada

60-70 kez atarken, yüzen kişide atım sayısı 50’nin altına düşer.



Yeni bir konuda güzel günler dilerim.
Bu ayki konumuz evlilik mallarının payla-

şımından biri olan mal ayrılığı ve sözleşmesi.

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu  kadınlar 
açısından oldukça önemli değişikliklere yer 
vermiş ve evlilik birliği içerisinde edinilen 
malların paylaşımı konusunda yeni düzen-
lemeler getirmiştir.

Yeni Türk Medeni Kanunu’nda yer 
alan mal rejimleri şunlardır:

1-Edinilmiş Mallara Katılma.
2-Mal Ayrılığı 
3-Paylaşmalı Mal Ayrılığı 
4-Mal Ortaklığı.

Eşler mal rejimi sözleşmesi yaparak 
Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen Edinil-
miş Mallara Katılma  rejimi dışında diğer 
mal rejimleri olan Mal Ayrılığı,Paylaşmalı 
Mal Ayrılığı, Mal Ortaklığı rejimlerinden her-
hangi birisini Kanunda yazılı sınırlar içeri-
sinde özgürce seçebilir, kaldırabilir veya 
değiştirebilirler.
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Eşler mal rejimi sözleşmesi yaparak 
Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen 
Edinilmiş Mallara Katılma  rejimi dışında 
diğer mal rejimleri olan Mal Ayrılığı,-
Paylaşmalı Mal Ayrılığı, Mal Ortaklığı 
rejimlerinden herhangi birisini Kanunda 
yazılı sınırlar içerisinde özgürce seçebi-
lir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Avukat  H. Tülin ÇAKIR



Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya 
sonra yapılabilir.Tarafl ar nişanlı iken de mal rejimine 
ilişkin sözleşme yapabilirler.Mal rejimi sözleşmesi 
,noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.
Mal rejimi sözleşmesi değiştirilmek istenmesi halinde 
ancak haklı bir sebebin varlığı halinde hakim kararı ile 
değiştirilebilir.

Son zamanlarda Mal Ayrılığı rejiminin çok gün-
demde olması sebebiyle sözleşme örneği sunmak 
istedim.

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ
--------------------------------------------- 
……………….ile …………….arasında yapıla-

cak/yapılmış …/…/…. Tarihli evlilik akdi sebebiyle  
tarafl ar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uy-
gulama Şekli Hakkında Kanunun verdiği açık yetkiye 
dayanarak ve evlenme tarihinden geçerli olmak üzere 
aralarında mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda 
belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde beyan etmişlerdir.  

1- Her birimiz ,yasal sınırlar içerisinde kendisine 
ait olan kişisel mallarını yönetmek,bunlardan yarar-
lanmak ve tasarruf etmek hakkına sahip olacaktır.Bir 
diğeri ,diğer eşin menkul ve gayrimenkulleri ile kişisel 
her türlü mal varlığı üzerinde yönetme ve tasarruf hak-
kına sahip olmayacaktır.

2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eş-
yalar ile 3.kişilerden gelen manevi ve maddi tazminat 
alacakları yasal olarak kişisel malları oluşturacak ve 
diğerinin bu alacaklar üzerinde söz hakkı ve tasarrufu 
bulunmayacaktır.

3- Bağışlamalar ,3.kişilerden füruu ve füruundan 
gelen miras hak ve payları ile üçüncü kişilerin karşılık-
sız kazandırmaları kişisel mallar bölümünde yer ala-
cak ve mal ayrılığı prensibi gereği bir diğerinin bun-
lardan yararlanma ,yönetme ve tasarruf etme hakkı 
bulunmayacaktır.

4- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia 
eden ,iddiasını ispatla yükümlü olacaktır.Aksi takdirde 
aidiyeti ispat edilemeyen mallar,paylı mülkiyetimizdeki 
mallardan sayılacaktır.

5- Her eş kendi borçlarından dolayı ,kendisine 
ait mallardan tümüyle sorumlu olacak ve bir diğerini 
borçlandırıcı tasarrufl arda bulunmayacaktır.Her biri-
miz evlilik birliğini temsil ve yönetme yetkisine daya-
narak yaptığımız borçlardan, bir meslek veya sana-
tın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan ve 
birimiz için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan ve 
üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan tama-
men kendisi sorumlu olacaktır.

6- Her birimizin bir meslek veya sanat icra et-
mesi durumunda bu meslek ve sanata ilişkin bütün 
hukuki işlemleri yapma,gelirini kullanma,tasarruf etme 
hakkı o eşe ait olup ,bir diğerinin bu meslek ve sanat 
icrası ile ve geliri ile bi ilişkisi ve söz hakkı ile tasarrufu 
bulunmayacaktır.

7- Yönetim giderleri ve evlilik birliğini temsilen 
yapılan masrafl ar her bir eşin ortak katılımı ile karşı-
lanacaktır.

8- Sosyal Güvenlik veya Sosyal yardım kurum-
larınca veya özel sigorta şirketlerince yapılmış olan 
toptan ödemeler, tazminat ve alacaklar ile işgücü 
kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme 
veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik kurumun-
ca veya özel sigorta şirketi tarafından ömür boyu irat 
bağlanması halinde bu gelirler kişisel mal olarak ka-
bul edilecek ve diğer eşin tasarruf ve yönetme hakkı 
olmayacaktır.     

9- Keza,tahvil,bono resmi senet,repo,borsa,fa-
iz,icra alacakları ve tahsilatları ile banka faizi ve kira 
geliri gibi  irat getiren ve burada sınırlayıcı olarak sa-
yılmayan en geniş anlamdaki tüm kazançlar da mal 
ayrılığı prensibi gereği kişisel mal varlığı kavramında 
kabul edilecek ve diğer eşin bu haklar ve alacaklar 
üzerinde hiçbir şekilde yönetme ve kullanma yetkisi 
ile tasarrufu bulunmayacaktır.

10- Mal rejiminin sona ermesi halinde,her biri-
miz,diğerinin zilyetliğinde bulunan kendine ait mal-
larını geri alacaktır.Ayrıca üstün yararı olduğunu is-
pat eden ,öteki önlemler yanında diğerine ait payın 
ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı 
mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebi-
lecektir.

11- Evliliğin iptal veya boşanma kararı ile sona 
ermesi halinde,ailenin ortak kullanımına

Özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak pay-
laşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyalarını 
kullanmaya …………………….devam edecektir.

12- Birimizin ölümü halinde,mal ayrılığı rejimine 
göre her bir eşin malları mirascılarına verilecektir.Ta-
rafl ar ,yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin an-
laşma yapabilirler.

Bir sonraki yazımızda da evlilik sözleşmesinin 
geçerlilik koşulları nedir ,bu konuda bilgi vermek üzere 
şimdilik sevgiyle hoşca kalın.

Saygılarımla,      

Ankara Eczacı Odası < DOZ >  71 

Hukuk Köşesi 

H. Tülin ÇAKIR / Avukat



Antropolojik, kültürel, gastronomik, sosyal ya-
şam ve sanat açısından tam bir bileşke. Tüm Akdeniz 
ve Avrupa halklarının iç içe geçtiği yer. Tarihi boyunca 
göçler alan, istilalar yaşayan adaya Uzakdoğu hari-
cinde neredeyse tüm dünya halkları gelmişler. Uzak-
doğu da, uzak olduğundan gelememiştir, herhalde.

Ünlü İspanyol sanatçı Antonio Gaudi ‘’Dünyanın 
merkezi Akdenizdir’’ der. Akdenizin orta yeri de Sicil-
ya ise, demek ki dünyanın merkezi Sicilyadır, denebilir 
mi ?

Adayı sembolize eden arma, oldukça enteresan.  
Sarı, kırmızı fon üzerine  üç tane kıvrılmış bacak tris-

kelionun ortasında Yunan mitoslarından fırlayıp gelen 
kanatlanmış yılan saçlı bir medusa başı var. Medusa-
dan çıkan üç adet buğday başağı armayı tamamlıyor. 
Üç kıvrılmış bacak, adanın üç köşesini sembolize edi-
yor. Üç buğday başağı verimli ada toprağını, kırmızı 
renk adanın merkezi konumundaki Palermoyu,, sarı 
renk ise Corleone’yi simgelerken, kanatlanmış yılan 
saçlı medusa adanın koruyucusudur. İlaveten küçük 
bir not ; Adanın enteresan armasının benzeri bağlı ol-
duğu anakaradan farklılığı ile Sicilya ile paralellik gös-
teren İrlanda Denizindeki Man Adası’ndadır 

Malta’dan hareketle Virtu Ferries Ltd.’nin Jean 
de la Valletta katamaranıyla 2.5 saatlik rahat bir de-
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Akdenizin Orta Yeri 
Çizmenin Burnunun Ucu
Riggiuna Autunòma Sicìliana

Akdeniz’in en büyük adası Sicilya’nın gerçek koordinatları bunlar:
Akdenizin orta yeri, Çizmenin burnunun ucu.

Adayı sembolize eden arma, 
oldukça enteresan.  Sarı, kır-
mızı fon üzerine  üç tane 
kıvrılmış bacak triskelionun 
ortasında Yunan mitoslarından 
fırlayıp gelen kanatlanmış yılan 
saçlı bir medusa başı var. Me-
dusadan çıkan üç adet buğday 
başağı armayı tamamlıyor. 

Timur TUĞANOĞLU / Eczacı



niz yolculuğu sonunda vardığımız Sicilya, otonomik 
bir idari yapıya sahip..20 ayrı idari bölgeden en geniş 
idari ve kültürel özerklikte, farklı bir otonomidir. İtalya, 
Sicilya’nın özerkliği ile İtalya’da eşi bulunmayan etnik 
ve dil özellikleri olan antik Sicilya uygarlığını korumayı 
hedefl emektedir. 

Antik Yunandan Elimias’a göre adanın ilk yer-
leşimcileri olan Sicani ve Siculiler  İber Yarımadası 
kokenlidirler. MÖ. 8. asırdan itibaren Fenikeliler, Karta-
calılar ve Yunanların kolonizasyonuyla başlayan ada-
ya gelişler Romalılar, Kartacalılar, Araplar, Normanlar, 
Vandallar, Ostrogatlar, Lombardlar, Bizans, Tunus (Ag-
lebidler), Mısır (Fatimiler), Almanlar, Fransızlar, Ara-
gon, İspanyollar, İngiliz ve Amerikalılar, İtalyanlar.

Dört asırlık Arap döneminde “Sarcen” olarak 
adlandırılan Arapların Sicilya’da uzun soluklu hâki-
miyeti neticesinde adaya büyük katkıları olmuş. Ge-
lişen ticarete bağlı olarak Başkent Palermo bir hayli 
gelişmiş. Dönem itibariyle dünyanın en büyük ve zen-
gin şehirlerinden olmuş. Öyle ki, tarihçi John Julius 
Norwich, sadece Palermo’nun o zamanki İngiltere’nin 
tamamından daha zengin oluşundan bahseder. Bu 
dönemde ada halkı genelde yunanca ve Arapça ko-
nuşurken saray normanca konuşmaktadır

Nihai olarak İtalyanların milli kahramanı güçlü, 
mücadeleci ve savaşçı ruha sahip Garibaldi tarafın-
dan alınıp, birleşik İtalya’nın parçası olur, Sicilya. İs-
yanlar neticesinde istibdat yönetimi, sürgün ve ağır-
laşan vergilerle zengin ekonomisi çöker. Bir zamanlar 
Roma’nın tahıl deposu olan bereketli ve zengin Sicilya 
fakirleşmeğe başlar. Neticede göçler başlamıştır. Si-
cilyalılar başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dün-
yaya dağılırlar.

Giderek ağırlaşan istibdat yönetimiyle birlikte 
ilk mafya ailesinin ortaya çıkışı da bu döneme rast-
lar. XIX. Yüzyılda ortaya çıkan bu illegal yapılanmaya 
mafya ismini koyan Sicilyalılardır. Dünya literatürü yeni 
bir beynelmilel terim kazanmıştır.

Dünya çapında Sicilya’yı meşhur eden mafya fi l-
minin aktörü yine Sicilya kökenli Al Paçino’dur.

Adanın bir başka meşhuru dünya çapında meş-
hurlardan, belki de en meşhuru Arşimed Sicilya Sira-
kuza’lıdır.

Rehberim Sicilya’nın İtalya’dan farklı olusunu an-
latırken, bariz bir sosyokültürel ve insan farklılığından 
bahsetmişti. Bu durumun sadece kendisi için değil, 

yeni jenerasyonda da böyle olduğunu kendi çocu-
ğundan misalle anlatmıştı. ‘’ Oğlum kendini İtalyalıdan 
çok Sicilyalı olarak hissettiğini söylüyor’’

Öte yandan, Gothe de ‘’ Sicilya’yı görmeden 
Italya’yı anlamak mümkün değildir. Her şeyin anahtarı 
Sicilya’dır’’  der.
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Taormina Sicilya’nın güzel şehirlerinden. Şehir 
bir akropolis. Yani yükseğe kurulu bir şehir. Eski Yu-
nanistan’da şehirlerin kuruluşu dini bir mana taşıdı-
ğından, tanrıların oturacağı yerler inşa etmek, Yunan 
şehir planlamasının temel özelliklerindendi. Akropolis 
denilen, binaların bir tepe üstünde olması hem dini 
hem de askeri açıdan önemliydi. Sicilya’da hemen 
hemen tüm şehirler akropolis tarzında.

Taormina’nın tarihi yapısı korunmuş, eski güzel 
çarşısında, sokaklarında dolaşmak çok keyifl i. Bina-
larda arap tarzı kemerler bilhassa dikkatimi çekiyor. 
Naxos Limanının yukarısındaki Antik Yunan Amfi  
tiyatrosu onarılıp, plastik portatif koltuklar ilavesiyle 
konser verilebilecek hale getirilmiş. Yılın neredeyse 
tüm zamanlarında turist eksik olmuyor. Adanın her 
yanında olduğu gibi Taorminada da harika restoran-
lar mevcut. Teleferik hattı üzerinde yüksek noktada 

‘’Bella Blue’’, ismiyle müsemma Akdenizin güzelim 
maviliğine hakim manzarası ve enfes yemekleriyle 
çok güzel. Tazecik deniz mahsulleri ve makarna. Bil-
hassa makarna.

’Altı üstü makarna’’ dememeli makarnayı bir de 
Sicilya’da yemeli. Buralarda ‘’Yemeği yemek yapan 
sostur’’diyorlar. Sadece bir domates sosuysa yarattık-
ları harikaları tadınca ayrımına varabiliyorsunuz. 

Sicilya kökenli bir mafya ailesinin anlatıldığı 
meşhur ‘’GodFather’’ fi lminin Sicilya sahneleri Taormi-
na’da çekilmiş. Şimdilerde Taormina’da ‘’GogFather 
Turları’’ düzenleniyor.

Adanın hemen her yanında görülebilen, Taor-
mina’da sıkça rastlanan üçlü destinasyon:. Bereketli 
Sicilya topraklarının meşhurları: Bal, şarap ve zeytin-
yağı…
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Antropolojik, kültürel, gast-
ronomik, sosyal yaşam ve 
sanat açısından tam bir 
bileşke. Tüm Akdeniz ve 
Avrupa halklarının iç içe 
geçtiği yer. Tarihi boyunca 
göçler alan, istilalar yaşayan 
adaya Uzakdoğu haricinde 
neredeyse tüm dünya halk-
ları gelmişler. Uzakdoğu da, 
uzak olduğundan geleme-
miştir, herhalde.



Halen, 5 milyon nüfuslu adada bir Latin dili olan 
İtalyancanın Sicilya Lehçesi konuşuluyor. Sicilya’da 
yerel lehçeye Arapçanın nufuzu ağırlıklı.

Sicilya lehçesinde Mongibeddu (Etna Yanarda-
ğı) denilen yanardağın ismi, doğu-batı ortak bir ya-
pım. Latince Dağ = Mont

Arapça Dağ =Cebel     birleşimi  Montcebel

İtalyan Alplerinin güneyindeki en büyük dağ 
olan Etna aynı zamanda da Avrupanın en yüksek 
yanardağıdır. Adanın birçok yerinden görülebilen Et-
na‘nın ne zaman ne yapacağı bilinemiyor. Aynı karar-
sız yapı, dağın yüksekliğinde de söz konusudur.  Lav 
püskürtmesine bağlı olarak yüksekliği değişkendir. 
Son rakım: 3350 m. İle kıta Avrupasının en yüksek 
yanardağı olma ünvanını elinde tutuyor Etna. En son 

2014 Ocak ayında lav püskürten Etna şimdilerde sa-
kin görünüyor. Zaman zaman dumanları tüten Etna tır-
manışımızda oldukça sakindi. Rehberim ‘’Pazar günü 
tüm ada için istirahat zamanı. Etna için de öyle…’’ 
diye duruma açıklık getirmişti.

Aktif volkanik hareketlerden yana bölge, nasibi-
ni fazlasıyla almış. Sicilya adasının kuzeyinde, Tiran 
denizinde bulunan volkanik Lipari adaları da pek çok 
faal yanardağa ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan 
en kayda değer olanı Stromboli. Sicilya’nın güneyinde 
de Ferdinandea yanardağı yer almakta. Deniz altında 
faaliyet gösteren bu yanardağ dönemsel faaliyetleri 
sonucu deniz seviyesi üzerine çıktığı gözlemlenmiş 
ve bu durum cıvar ülkeler arasında anlaşmazlıklara 
sebep olmuş.

Etrafında geniş bir doğal koruma alanı bulunan 
yanardağ hiddetli zamanlarında önüne geleni yakıp 
geçmiş. Geriye sadece enkaz kalmış. Ancak yönetim. 
Kısa zamanda aslına uygun yenileyip Dağı ta zirve-
sine dek otel motel ve hatta dini öğelerle donatmış. 
Zirveye dek uzanan teleferik hattı da onarılıp yenile-
nen tesislerden. Etna Yanardağı aynı zamanda kayak 
merkezlerine de sahip. Dağın kuzey yamacındaki Pi-
ano Provenzana – Linguaglossa ve Rifi ugio Sapienza 
– Nicolosi. Akdenizin orta yerinde kayak keyfi ni müm-
kün kılan Etnanın, en güzel manzarası sabah erken 
vakitlerde oluyormuş. Şansımıza havanın kâh açıp 
kâh kapadığı bahar zamanında Etna’yı hem doyunca 
seyredip hem de zirve yapmak mümkün oldu. .

Etna’da lavların aktığı yerler yanmış kömür ar-
tıklarına benzeyen siyah artıklarla dolu. Sanki çocuk-
luğumun Erzurumun’da dolaşıyorum. Soğuk, karlı, 
buzlu zamanlarda bilhassa arka mahallelerde kömür 
sobalarının külleri insanlar kayıp düşmesin diye yol-
lara dökülürdü. Bir yandan da soğuk buz gibi hava 
Erzurum nostaljimi iyice perçinliyor. Aşağıda Nicolo-
si’de 23-25 derece olan hava dağın zirvesinde 7-8 
derecelere dek düşüyor.

Etna’nın tepesinde ‘’Lava Souveniour’’ciler var 
Yanardağın lavından yapılan hediyelik eşya dükkân-
larının gözdesi de papa ve Mussollini büstleri. Ben 
tercihimi Etna motifl i rölyef ve Lava Antik Vazolardan 
yana yaptım.

Sicilya sadece bitki örtüsü ile değil, ana kara 
Italya’ya fi ziki yakınlığı ve etrafındaki irili ufaklı birçok 
güzel ada ile de Ege adalarına çok benzeyen bir gü-
zellik.
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Sicilya sadece bitki örtüsü ile değil, ana kara Italya’ya fi ziki yakın-
lığı ve etrafındaki irili ufaklı birçok güzel ada ile de Ege adalarına 

çok benzeyen bir güzellik.



Mehtap Uysal: Hocam akademisyenliğinizin 
dışında sizin uzun ve kapsamlı bir müzisyenlik yaşan-
tınızın olduğunu biliyoruz. Dilerseniz biraz bu yönünü-
zü konuşalım... Müzisyenlik nasıl başladı ?

Doğu Nebioğlu: 1960’lı yıllar, başta Beatles ol-
mak üzere, Elvis Presley, Cliff Richard ve Shadows, 
Roling Stones şimdi aklıma gelen ve dönemin ünlü 
grupları. Bunlar ve daha niceleri müzikte müthiş bir 
rock ve beat rüzgarı estiriyorlar. Bütün dünya bundan 
etkileniyor. Tabii Türkiye de bir çok genç bu rüzgarın 
ve müziğin etkisinde. Ankarada okullarda ve mahalle 
aralarında bu müzikle ilgilenen ve bu müziği çalmaya 
çalışan gruplar var. Biz de o yıllarda Ankara Atatürk 

Lisesinde okuyoruz. Ankara Atatürk Lisesi, yeri gel-
mişken hemen belirteyim, hemen her konuda sporda, 
müzikte, kültür ve bilgi yarışmalarında öne çıkıyor. Ay-
rıca lisenin yetiştirdiği ve bizden daha kıdemli ve bü-
yük olan müzisyenler var. Bütün bunların ve dönemin 
etkisiyle bizde kendimizi 1960’ ların ortalarında müzi-
ğin içinde bulduk. İlk kurduğumuz gruplardan birisi, 
“The Best Friends” isimli gruptur.

M.U.: Amatör olarak başlayan müzik yaşantınız 
nasıl devam etti Hocam ?  

D.N.: Müzikte amatörlük belli bir süre devam et-
tikten sonra, ister istemez profesyonelliğe doğru yö-
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Hem de Çok Başarılı Bir Müzisyen;

Prof. Dr.  Doğu Nebioğlu 

Sanat

Prof. Dr. Mehtap Uysal

Lisemizin yetiştirdiği ve biz-
den daha kıdemli ve büyük 
olan müzisyenler var. Bütün 
bunların ve dönemin etkisiy-
le biz de kendimizi 1960’ların 
ortalarında müziğin içinde 
bulduk. İlk kurduğumuz 
gruplardan birisi, “The Best 
Friends” isimli gruptur.



neliyorsunuz. 1960’ ların sonlarına doğru ben de ken-
dimi profesyonel müzik yaşantısının içinde buldum 
ve Vedat Gür, Cemil Başargan, Mustafa Boz, Okan 
Akansel, Nejat Cendeli gibi, büyük müzisyen ve or-
kestra şefl erinin yanında çalıştım. Ancak o yıllar özel-
likle dışardan getirilen eşyalar, alet-edevat açısından 
zor ve kısıtlı yıllardı. Bazen davulun tokmağını bulama-
yıp yerine patates taktığımızı hatırlarım. Şimdiki sun-i 
derilerin yerine davulda hayvan derilerinin kullanıldığı 
yıllarda, rutubetli ortamlarda derileri yeterince gerebil-
mek için, davulun içine elektrik ampulü yerleştirilir ve 
bunlar yakılırdı. Bir-iki arkadaşımızı elektrik çarptığını 
duymuştum.

M.U.: Profesyonel olarak değişik yerlerde sahne 
aldınız mı Hocam? 

D.N.: Profesyonel olarak Ankarada pek çok otel, 
gazino, müzik-hol ve gece klübünde çalıştık. İstanbul-
da da Ortaköyde “Lido” isimli klüpte çalıştık. Akçako-
ca, Erdek ve Kuşadası gibi sayfi ye yerlerinde de ça-
lışmışlığım oldu. Şunu da vurgulamak isterimki; Okullu 
olmak iyi birşey ama, müzik bana göre iki yerde öğ-
renilir. 1. ‘si büyük ustaların yanında. 2.’si de sahnede 
bu ustalarla çaldıkça.

M.U.: Çocuklar ve gençler için de müzik, her 
halde güzel uğraşlardan biri olsa gerek Hocam, tavsi-
yeleriniz nelerdir ?

D.N.: Çocukların ve gençlerin yönlendirilebile-
ceği en iyi alanlardan birisi müziktir. Anne-babaların 
olanakları ölçüsünde çocuklarını müziğe yönlendir-
meleri, çocukların sosyal yönünü güçlendirecek, öz-
güvenlerini arttıracak ve çocuklara başka alanlarda 
da kişisel başarıyı getirecektir. Bu nedenle ben bizim 

fakültede öğrencileri müziğe yönlendirmek ve müzik-
le uğraşmalarını sağlamak için büyük gayret sarfedi-
yorum. Fakültede hemen her türlü enstrümanın bulun-
duğu bir müzik stüdyosu kurduk. Her dönem var olan 
müzik-topluluğu ve bu topluluğa üye olan öğrenciler, 
belli bir program dahilinde bu stüdyodan yararlanıyor-
lar ve oluşturdukları topluluklar ile konserler veriyorlar.

M.U.: Müziğe bir süre ara verdiğiniz zamanlar 
oldu mu Hocam ?

D.N.: 1970 ‘li yılların başlarında, asistanlık ve pro-
fesyonel müzisyenliği birlikte yürütmek oldukça zor 
olmaya başladı. O dönem birlikte çalıştığımız birçok 
arkadaşımız da üniversiteyi bitirip, iş hayatına atılma-
ya başlamışlardı. Sonuçta ortak bir kararla, 1973-74 
yıllarında aktif müzisyenlik yaşantısına noktayı koyup, 
müziği bıraktık. Bu bırakış taa 2000’li yıllara kadar sür-
dü. Biz müziği bıraksak da, müzik bizi bırakmıyordu. 
2000 yılında, şimdiki orkestranın da şefi  olan, Taner 
Akanselle bir araya gelerek yeniden müziğe dönme-
ye karar verdik. 

M.U.: Yeniden orkestrayı toparlamanız zor olma-
dı mı Hocam?

D.N.: Taner benim hem liseden, hem de ilk mü-
zisyenlik döneminden yaklaşık  elli yıllık arkadaşımdı. 
O bakımdan orkestrayı kurmak ve geliştirmek pek de 
zor olmadı. “Seniors & Juniors” adıyla kurduğumuz 

bu yeni orkestra, ismi gibi hem kıdemlilerden ve hem 
de gençlerden oluşuyordu. Bu yeni orkestrada nefes-
li sazların hakim olduğu müzik türlerine, özellikle caz 
müziğine yöneldik. Hacettepe Üniversitesi, Beyaz Ev 
Caz Klübünde dört dönem çalıştıktan sonra sırasıyla, 
Sheraton Otel – Cupper Club’ de, Swiss Otel-Ambas-
sador Bar’ da, ODTÜ-Vişnelik ve Salata Bar-Messa’ 
da çok sayıda yerli ve yabancı sanatçıyla çalıştık.

M.U.: Şu ara müzik adına neler yapıyorsunuz 
Hocam ?

D.N.: Bazı konser programlarının dışında, şu ara 
orkestra herhangi bir yerde çalışmıyor ve çalmıyor. An-
cak daha önce de belirttiğim gibi, müzik ve özellikle 
caz müziği benim yaşantımın bir parçası haline geldi. 
Son zamanlarda bizzat çalarak müzik yapmasam da, 
radyoda (Ankara Üniversitesi Radyosu – 90.0) caz 
programları hazırlıyor ve sunuyorum. “İşte Caz” isimli 
bu program, her hafta Çarşamba günleri saat ; 21.oo 
ve tekrarı Pazar günleri saat; 11.oo’de.

M.U.: Son olarak ne söylemek istersiniz bizlere  
Doğu Hocam?

D.N.: Sizlere çok teşekkür ediyor, herkese sağlık-
lı ve müzik dolu günler diliyorum...

M.U.: Zaman ayırdığınız için biz de size çok te-
şekkür ediyoruz.
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Ancak o yıllar özellikle dışardan getirilen eşyalar, alet-edevat
açısından zor ve kısıtlı yıllardı. Bazen davulun tokmağını bulamayıp 

yerine patates taktığımızı hatırlarım.
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Sağlık sektöründeki fi nansal dinamikler , eczane-
lerin ve eczacıların imajları üzerinde, özellikle son yıllar-
da negatif bir etki yaratmıştır. İlaca ulaşmanın zorluğu, 
sosyal güvence sistemlerinin karışıklığı, ilaç fark bedel-
leri gibi problemlerin muhatabları, eczacılar olmuştur. 

Hastalarımızın karşılaştığı bu problemlerin ortaya 
çıkmasında bir parmağımız olmamasına rağmen, sü-
reç içerisinde hastalarımız maalesef eczacılar ile karşı 
karşıya gelmiştir. İşte bu negatif ortamlarda yaşanan 
diyaloglar ise eczacı hasta ilişkisini zedelemiştir. 

Özellikle sosyal medyada veya forumlarda ecza-
cılar hakkında yapılan yorumları okumak, mesleğimizin 
ne kadar yanlış algılandığını görmeme yeterli oldu. Sa-
dece iktisadi kaygı güden, hitap ettiği kişilerin problem-
leriyle uzaktan yakından alakası olmayan,  nöbet gibi 
kutsal bir hizmet vermesine rağmen saygı duyulmayan 
bir meslek olduğunu gördüm. Yıllardır hastalarla iç içe 
olan bir eczacı olarak, toplumun eczacılarla olan ilişki-
lerinin en olumlu olduğu süreçleri yaşamış biri olarak, 
durumun sürekli olarak aleyhimize geliştiğini söylemek 
durumundayım.

İşte bu durumda, eczacılarımızın eczaneler dı-
şında halkla bir araya gelmesi son derece önemli ve 
yararlı bir aktivite olmuştur. Ankara Eczacı Odası’nın 
14 Mayıs etkinlikleri sürecinde, meslektaşlarımın, 
AVM’lerde insanlarla birebir iletişim kurarak, mesle-
ğimizin toplum içinde ne kadar önemli bir yerde ol-
duğunu hatırlatması takdir edilmelidir. Aynı zamanda, 
reklam panolarında,  son derece büyük ilgi toplayan 
“ECZANEDİR?” görselleri, toplumda eczacının yerini 
bir kez daha ön plana çıkarmıştır. Bu tarz düşünce-
lerin hayata geçirilmesinde pay sahibi olan herkesi 
tebrik ediyorum.

Eczacıların ve eczacılığın saygınlığının korunma-
sı açısından medyanın kullanılması da önemli bir fak-
tördür. Son dönemlerde dizilerde eczaneleri daha sık 
görür olduk. Eczacılığın dorğu tanıtılması açısından, 
bu tarz programlarda, meslektaşlarımızın mutlaka da-
nışmanlık yapması gerektiğine inanıyorum.  Özellikle 
dizilerdeki karakterleri benimseme konusunda çok 
hevesli olan toplumumuz, sempatik bir eczacı karak-
teri sayesinde eczacısına daha çok güven duyabi-
lir.  Eczacılığın halka daha iyi anlatılması ve “Sağlık 

Danışmanı olarak Eczacı” kavramının geniş kitlelere 
aktarılması açısından bu tip fırsatları en verimli şekilde 
kullanmamız gerektiğine inanıyorum. 

Halk ile olan iletişimi geliştirmek dışında, önem 
verilmesi gereken bir konu daha olduğunu düşünü-
yorum. Müstakbel meslektaşlarımızın, yani eczacılık 
fakültesi öğrencilerinin meslek imajı hususunda bil-
gilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri gerektiğini düşü-
nüyorum. Gençlik komisyonları aracılığıyla, sosyal 
sorumluluk projeleri geliştirilmeli; genç meslektaşları-
mızın ve öğrencilerin bu projelerde birlikte yer almaları 
sağlanmalıdır. Öğrencilik yıllarından itibaren, mesleki 
dayanışmanın ve eczacının toplumdaki yerinin önemi 
vurgulanmalıdır.

Mesleğimizin, hem sağlık sektöründeki yerini, 
hem de toplumdaki saygınlığını korumak adına, mes-
leki birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha ortaya çık-
mıştır. Son derece hızlı şekilde olumlu tepkiler alan bu 
aktivitelerin sürekli hale gelmesi de, meslektaşlarımızın 
dayanışmasının devamı ile gerçekleşecektir. Hepinize 
sağlıklı ve keyifl i günler dilerim.

Bilboardlardaki
Eczacı

ECZ. Recai ERSOY 

 Ankara Eczacı Odası’nın 14 Mayıs etkinlikleri sürecinde, mes-
lektaşlarımın, AVM’lerde insanlarla birebir iletişim kurarak, mes-
leğimizin toplum içinde ne kadar önemli bir yerde olduğunu 

hatırlatması takdir edilmelidir. 
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Diyorlar ki 

Başkaları tarafından nasıl algılanacağımızın isteği 
olarak kabaca tanımlayabileceğimiz imaj oluşturmanın 
doğarken bizimle gelen bir dürtü olduğuna inanırım. Peki, 
başlıkta belirtildiği gibi eczacılık mesleğinin bir imajı olabi-
lir mi? Açıkça belirteyim mesleklerin imajları olması gerek-
tiğine inanmıyorum. Şahsi fi krim mesleklerin imajı olmaz, 
misyonu ve vizyonu olur şeklinde.  Neden derseniz, birincisi 
eczacılığın tarihsel gelişimi ve öneminden dolayı misyon 
sorunu olmaması. Ayrıca misyonun varlık nedenini ortaya 
koymak, hizmet kavramını öne çıkarmak, hatta maliyetleri 
düşürmek gibi öğeleri içinde barındırabilecek kadar geniş 
aynı zamanda kararlı bir terim olması. Vizyon kavramına ise 
misyon sorunu olmayan köklü bir mesleğin gelecekte nasıl 
şekilleneceğinin ortaya konarak, ortak amaçlar doğrultusun-
da hareketini sağlamak için ihtiyaç duyuyoruz. Yani, bana 
göre eczacılık mesleğinin misyonu vardır, vizyona ihtiyacı 
vardır. Eczacılık vizyonunu şekillendirmeden, ulusal meslek 
politikasından temellendirmeden mesleki imaj oluşturmaya 
kalkarsanız, merkez il ve ilçelerle sınırlandırılmaya çalışılan 
eğreti bir şekle sahip bir imaj yaratırsınız, oysaki eczacı her 
yerde, çok farklı ihtiyaçları ve davranışları olan insanlarla 
birliktedir. Ayrıca vizyon ortaya konulmadığı zaman kargaşa 
ortamı oluşur ve emin olun ki sistemde bu keşmekeşi sizden 
çok daha iyi yönetecek yapılar bulunmaktadır. Siz bankalar-
la komisyon problemi çıkacağını öngörmez iseniz ve önce 
çözüm tabanlı eylem planınız yoksa sistem sizi kredi kar-
tıyla ilaç satmayan sadece karlılığını düşünen yapı olarak 
imajlandırır. Yılların çabası, basılan afi şler, imaj çalışmaları 
bir anda uçup gitti mi? Evet, artık bir imajınız var ama pekte 
olumlu görünmüyor. Gelsin biz kâr gözetmiyoruz, bu duru-
mun sorumlusu eczacınız değildir açıklamaları. Basın sağlık 
ya da sağlık sektörü ilgili bir konuda neden kurumsal görüş 
istemek yerine eczanelere girip mikrofon tutar ve tartışmayı 
en son popüler bir kişi ile bitirir, çünkü algıyı istedikleri gibi 
ancak bu şekilde yönetebilirler. Sizce bu gün sağlığın her 
alanında uzmanlık gözetmeksizin, görüş açıklayan titr sahibi 
kişilerin toplum nezdinde oluşturdukları algının mesleklerine 
katkısı var mı? 

İmajı ölçülebilir bir değere oturtalım ve eczacılık mes-
leği için imaj oluşturma deneyi kurguladığımızı hayal edelim. 
Aklınıza gelebilecek her özelliği aynı iki eczaneye farklı iki 
eczacı yerleştirelim. Benzer algı ve sabit bir imaj oluşturmak 
istiyoruz. Sizce bu iki eczanenin müşteri portföyü altı ay son-
ra benzer olur mu? Her hasta aynı imaja sahip eczacıyı mı 
tercih eder. Eczacılık mesleğinin imajı sıcak mı olmalı, yoksa 
sert mi yapmalı? 

Mesleğinin imajı olamazsa neyin olur? Hemen cevap 
vereyim bireylerin ve kurumların, yani eczacının ve ecza-
nenin, odanın, birliğin, deponun, okulun.  Bireyler gibi ku-
rumların da doğarken imaja gereksinimleri var. Kurumların 
da beğenilmeye, istediği gibi algılanmaya ihtiyacı var. Ku-
rum imajını oluşturmada dışarıya yansıyan öğelerden önce 
sağlam kurumsal kimlik gerekmektedir. Şahsi fi krim tüm bu 
kurumların güven oluşturmak için imajları ne olursa olsun 
birbirleriyle tutarlı olması yönünde. Ayrıca başarılı imaj yöne-
timi, bazı kişi ve vakıf örneklerinde görüldüğü gibi bu yapı-
ların toplumdan aldığı maddi manevi payı da arttırmaktadır. 
Hatta bu kişi ve kurumlar bağımsız bilimsel otoritenin etkin 
olmadığı ortamda otorite gibi hareket edebilmektedir. Ama 
ben bu konuyu burada tartışmak istemiyorum. 

Vizyon ortaya koyabilecek bilgi ve deneyime sahip 
kişilerin antipatik olarak algılanması ise kafamı kurcalayan 
konulardan bir tanesidir. Bir diğeri de meslek erbapları ne-
den halk tarafından itibar edilen,  iyi kazanan, ayaklı meslek 
rehberi kişiler yerine ikonik kişiler etrafında örgütleniyor, çok 
mu sıkıcı bu adamlar? Ortalama imajı mı bozuyorlar. En iyisi 
mi tekrar imaj geliştirmeye dönelim.  

Sağlık hizmeti almanın herkes için hak olmasına ben-
zer bir şekilde her eczacının da bireysel imaj oluşturma hak-
kı vardır. Eşsiz olarak dünyaya gelen bireyler çeşitli eğitim 
aşamaları ile yontularak ortalama halde üniversite eğitimine 
hak kazanırlar. Üniversite ise imaj oluşturma isteğinin patla-
ma yaptığı yerdir. Çeşitli aşamalarda kalıplara sokulmuş olan 
öğrenciler bu kalıpları kırıp artık istedikleri şekilde algılanmak 
isterler. İmaj oluşturur ya da yeniler ve saha deneyimleri ya-
par. Popüler imaja sahip hocalar bu kriz durumu tümden 
kabul ve mümkünse katkı vermeme yöntemiyle oldukça ba-

şarılı bir şekilde yönetirler. Ya da anlamsız bir şekilde rakip 
olarak algıladığı sizin imajınızla çatıştırır. Bir diğer imaj sahibi 
de diğerlerine en benzemediğini iddia eder. Bak bu çocuk 
doğru yolda. Her ne kadar içimden ‘sanki babandan kalma 
Led Zeppelin plakların var, tatilini de Lübnan’da geçiriyor-
sun, aynıyız işte la’ demek geçse de desteği hak ettiğini 
düşünüyorum. Bu çocuğumuzun rockçu imajı oluşturmaya 
çalıştığını varsayalım. Tamam, güzelim rockçı olalım da, rock 
tarih ve felsefesini anlamak belki de yıllar alacak bir süreç. 
Ayrıca yaşam tarzı ve değerleri var. Rekabet ortamı hızla 
değişiyor. Oysaki bir şekilde kazanmalısın. Woodstock’u mu 
anlayacaksın, içinde rock kelimesi geçen popüler bir festi-
vale mi katılacaksın? Oluşturulan imajın altını görgü, bilgi ve 
tutarlılıkla doldurmak, değişimi içselleştirmek mi gerekiyor? 
Neden istediğin algı oluşmuyor? Neden bir grup arkadaşının 
imajı dünya vatandaşı seviyesinde, niye tüm repler onlara 
gidiyor? Muhafazakâr imaj oluşturmaya çalışan arkadaşlar 
siz bıyık altından gülmeyin Murat Bardakçı önce gözlüğünü 
düzeltir, sonra hışmıyla sizi yakar.  

Mezuniyet dönemi yaklaşırken imaj yönetiminin ikinci 
aşamasına geçilir. Kurumsal imaj oluşturma. Hocam nasıl 
bir eczanem olmalı, dermo-kozmetik olmalı yavrum, tabi sa-
dece on standa ortalama on beş binden bağlayacak yüz 
elli bin liraya ve böyle bir eczanenin tasarımında kullanılacak 
ışıklı asma tavana sahipsen. Benim gibi iki stant gütmemiş 
adama konuşmak kolay. Yapılamaz mı tabi ki yapılır, mesle-
ğinde ışık gibi parlayan bir dostumun dediği gibi yeter ki ha-
yal et ama bu senin hayalin olsun. Gerekirse kimsenin hayal 
etmediğini hayal et, lütfen imajını sen yönet. 

Genç eczane eczacısı açtığı ilk, bir mucize olmazsa 
son eczanesi ile birlikte, ilk aşamada verdiği tavizler üzerin-
den bir imaj elde etmeye çalışır. Bu süreçte eczacı toplum 
önünde konuşma yetisini iyileştirirken, yetişkin hatta çoğun-
lukla ergen iletişimi alanında uzmanlaşır. İmajda iletişim 
öğesine de yer verir. Ekonomik durumu iyileştikçe ait olmayı 
istediği sosyo-ekonomik grup ile içinde bulunduğu grubun 
imajları arasında çelişkiye düşebilir. Zaman ilerledikçe de 
kişinin fark ettiği fakat adını bir türlü koyamadığı, nasıl bir hiz-
met vermeliyim hangi ürünü satmalıyım, rakiplerim kim, han-

Eczacılığın Vizyonu

Dr.Ecz.Emre DURMAZ

Merhaba, benim gibi beş yaşındaki kızıyla konuşurken bile literatüre 
dayanma isteği duyan bir kişi için mesleki bir konuda kendi fi kirleri 
aktaran bir yazı yazmanın eğlenceli ve ilginç bir deneyim olacağını 
belirtmek isterim. Yani görüşlerim beni bağlar, bunlar sadece göz-

lemlerim. Sürç-i lisan edersem a� ola. Haydi başlayalım. 
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Bir yandan ekonomik problemler, bir yandan mevzuat değişiklikleri, yo-
ğun iş temposu gibi zorluklara rağmen eczacılar, “en yakın sağlık danışmanı” 
ünvanını yıllardır elinde tutmaktadırlar. Mesleğimize duyduğumuz büyük saygı, 
hastalarımıza ve çevremize karşı gösterdiğimiz özveriye rağmen, halkın birçok 
kesminde eczacıya duyulan saygı çok yeterli bir seviyede değildir.

İnsanların medyaya olan duyarlılığı, her geçen gün bilgiye erişmenin 
kolaylaşması, hastaların veya yaşam kalitelerini yükseltmek isteyen kişilerin 
yanlış yönlendirilmesine sebep oluyor. Bilinçsizce tüketilen ürünler, sonu çok 
vahim olabilecek durumlara yol açabilir. Gelinen bu noktada eczacının toplum-
daki saygınlığının korunması, bu konuda toplumun bilgilendirilmesi, her dakika 
daha da önem arz etmektedir.

Eczacılar olarak, bu konuda bize düşen , birlikte hareket ederek daha 
geniş topluluklara ulaşmak olacaktır. Ankara Eczacı Odası’nın birlik halinde 
yürüttüğü, AVM etkinlikleri gibi çalışmaların olumlu sonuçlarını kısa sürede gö-
receğimizi düşünüyorum.  Zaten bu etkinlikler süresinde mesleki birliğin verdi-
ği olumlu hava, hem bizlere hem de gelecekteki meslektaşlarımıza yansımıştır.

Eczacılık mesleğinin gelecekteki yüzleri olan öğrenci arkadaşlarımıza, bu 
noktada büyük bir görev düştüğünü söylemek istiyorum.  Eğitim süreçleri içeri-
sinde, teorik bilgileri edinmenin yanı sıra, toplumla iletişim, sosyal projelere ka-
tılım gibi, “eczacı” ünvanının saygınlığını artırmaya yönelik birçok aktivitede yer 
almalarını, ve bu konu ile ilgili projelere destek olmaları gerektiğini düşünüyorum.  

Meslektaşlarıma, sağlıklı ve keyifl i günler dilerim.

Toplumun Gözünde 
Eczacı

Mesleğimize duyduğumuz büyük saygı, hastala-
rımıza ve çevremize karşı gösterdiğimiz özveriye 
rağmen, halkın birçok kesminde eczacıya duyu-

lan saygı çok yeterli bir seviyede değildir.

Ecz. Hüseyin ARDIÇ

gi faaliyetlerime yatırım yapabilirim, nasıl tercih edileceğim gibi imaj yönetiminin soruları 
kafasını kurcalamaya başlar. Bir de bunun üzerine iş tasarımıyla ve oluşturacak imajda 
karı harekete geçirecek öğeler neler gibi işletme konularındaki bilgi eksiklikleri binince iş 
iyice rahatsız edici olur. Bunları hiçbir zaman fark etmeyen ve huzur içerisinde dertleşen 
ezacılar da var. Gururla mesleği için serbest ticaret hakkından nasıl vazgeçtiğini anlatsın. 
Lütfen onların huşusunu bozmayın. 

Bir başka rahatsız edici unsur, öğrenilenin aksine değerlerin aslında ihtiyaçların 
karşılandığı noktalara doğru göç ettiğinin fark edilmesidir. Tüketicinin ihtiyaçlarının yönet-
meliklerle sınırlandırılamadığı görürsünüz. Sadık olduğunu düşündüğünüz müşterilerini-
zin göçüne, National Geographic ekipleri gibi tanıklık edersiniz. Bu arada bazı meslek-
taşlarımın değerleri inşaat, depo gibi sektörlere doğru kayar. Gerçek rekabetin hazzına 
kapılabilir, imajı yeniden düzenlenir. 

Tüm bu sorularla bunalan eczacıların bir bölümü, işi uzman bir kişiye devretme 
yoluna gider ve eczacı kendisini kişinin ilgi ve becerilerini kapsamayan, kişiye özel tasa-
rım ve eğitim sunmayan, haydi herkes sağdan alışverişe tipinde doğrular üzerine kurul-
maya çalışılan bir yönetimin içinde bulur. Görsel olarak yapılan değişimler hedefl enen 
algı düzeyine ulaşmaz. Sonuçta baştan yarat programları kadar etkili bir değişim ortaya 
çıkar. Uzman tarafından bankonun arkasına geçmeden kesilen saç, uzman ayrıldıktan 
sonra personel tarafından yıkanır tekrar eski şekline de gelemez. Siz de kendinizi farklı-
laşmadan bahis ederken eczaneye girerken ayakkabı çıkarılan dönemi özlemle anarken 
bulursunuz. 

Her şey olumlu gitti ve siz bir üst paragrafta yaşayan sorunları yaşamadınız. Bir 
sonraki aşamaya geçiyoruz hazırlıklı olun. Zira koç sizden vitaminlerde kampanya dü-
zenlemenizi isteyecektir. Endikasyonunu sizin belirleyeceğiniz ürün grubu bakmışsınız 
2+1 olmuş. Lütfen 2+1 sağlık hizmeti alabilir miyim? Aynı şekilde yaratılan kampanya-
larla, kendinizi dermokozmetik ürünleri endikasyon dâhilinde kullanılan ürünler olarak 
sınıfl andırmaya çalışırken, kurgulayan fi rma, destekleyen koç, uygulayan eczane, satan 
personelle kısa dönemde kar, mesleki açıdan zarar zincirinin içinde bulmanız olasıdır. 
Maalesef ki vazgeçmeden elde edilen eğitimler dizisinde trend böyle, istek bu yönde di-
yerek mesleki kuruluşlarda bilmeyerek bu tip eğitimlere yer verecektir. Eee bireysel imajın 
mesleki katkısı? Siz zaten bunu çoktan fark etmiştiniz. Yine aynı örnek üzerinden gidelim 
endikasyonlar öyle profesyonel yaklaşımın zannettiğiniz gibi her yıl değişmiyor. Bu yüz-
den mevcut imkânları kullanılarak imaj oluşturmak markalaşmak ve yeniliklerle destekle-
mek mümkünken koçtaki bu her şeyi altüst etme arzusu nereden kaynaklanıyor? 

Peki, markalarını iletme kanalları kapalı olduğu halde, bence kimler başarılı; he-
men gözlemlerimi aktarayım. Bir güç odaklı eczaneler. İçeriye girdiğinizde size en büyük 
markette yaşadığınız güce tapma hissini verir. Rafl ar tıka basa güçle doludur. Yandaki 
eczane boş olsa bile sıraya gir denildiğinde sıraya girersiniz, size verilen hizmeti hayran-
lıkla izlersiniz. Hızlı hizmet alır, otoparkını kullandığınız için iyi hissedersiniz.  İki, kitlesel 
mesajları bireysel mesajlara çeviren, ortalama kitle yerine bireysel müşteri hizmetini ter-
cih eden eczacıların yönettiği, kalite, müşteri ilişkileri, iletişim ve personel politikası güçlü, 
imajı bu güçle yönetilen eczaneler. Hatta o kadar güçlü bir imaja sahiptir ki davranışları 
olumlu yönde şekillendirir, olumlu algıyı yükseltir. Hastaya hedef koyar ve hedefe yönelik 
ürün kullandırır. Müthiş.  Bu iki tip eczanenin ortak özelliği ilaç dışı ürün kalitesinin yüksek 
olması ve çözüm odaklı davranılmasıdır. 

Mevcut şatlarda eczane ezacısı insan kaynakları yönetiminden, imaj yöne-
timine kadar her şeyle kendisi ilgilenmek zorunda kalıyor. Naçizane fi krim bu zor 
süreçte vakit bulursanız güçlü yönlerinizi ve eksikliklerinizi ortaya koyarak, kurum 
kimliği oluşturmaya ait çalışmaları kendinize uyarlayarak ve öncelikle kişisel özel-
liklerinizle öne çıkağınız ortamı yaratarak sonrasında ise alacağınız eğitimlerle 
imaj yönetimi yolunda adımlar atabilirsiniz. İmaj oluşturmanın iç barıştan, doğru 
beslenmeye kadar çok fazla faktörü içeren zorlu bir süreç olduğunu hatırlatmak 
isterim. Maddi-manevi bol kazançlar. Sağlıcakla kalın. 
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