
AEO binası yeni yüzüyle hizmete girdi. Ankara Eczacı Oda-
sı Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ, Bizim Gazete’ye 
yaptığı açıklamada; “1956 Yılının 6 Temmuz günü, o zaman-
ki Sağlık Eczanesi’nde toplanan İl Müteşebbis İdare Heye-
ti tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Ankara Eczacı Odası, 
bir süre Selanik Caddesi’nde bulunan iş hanındaki küçük bir 
büroda faaliyetini sürdürdükten sonra, aynı cadde üzerin-
deki bir apartman dairesinde hizmet vermeye devam etti.
Ankara Eczacı Odası, önce Konur Sokak 13/2 nolu daire-
de daha sonra aynı sokakta satın alınan üç apartman da-
iresinin birleştirilmesiyle oluşturulan bürosunda hizmeti-
ne devam etti. 
Olgunlar Caddesi 32 numarada bulunan binanın tama-
mının 2005 yılında satın alınması üzerine Ankara Eczacı 
Odası hizmetine burada devam etti.

AEO Yönetim Kurulunun, Genel Kurul’da almış olduğu yet-
kiye dayanarak içinde bulunduğumuz 2011 yılında Olgun-
lar Caddesi’ndeki binanın tadilatı gerçekleştirildi. 
Oda binamız, gerek görsel gerekse işlevsel olarak son 
derece modern, meslektaşlarımıza ve mesleğimizin say-
gınlığına yakışır bir hale getirilmiştir.” dedi. GÜNEŞ; Kan 
Ürünleri Sıralı Dağıtım Bürosu’nun eskiden olduğu gibi gi-
riş katında yer aldığını, büro hizmetlerinin 2. kata alındı-
ğını, 4. katta 250 kişilik bir toplantı salonu oluşturulduğu-
nu, MİEP’lerin, meslektaşlarımızın katılacağı toplantıların 
ve komisyon toplantılarının burada daha elverişli ortam-
da yapılacağını belirtti.

Bizim GazeteSI
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Ankara Eczacı  Odası

Yenilenen AEO Binası 
Hizmete Girdi

TEB’e Uyarı Mektubu!

Onüç Eczacı Odası’nın birlikte hazırladığı uyarı mek-
tubu TEB Merkez Heyeti’ne gönderildi. Mektupta, 
eczacılık mesleğinin açık tehlike altında bulundu-

ğu, yaşanan sorunların son derece ağır olduğu belirtildi.
Çözüm için  mevcut TEB yönetiminin sessiz ve yetersiz 
kaldığı da mektupta belirtildi.

(Devamı sayfa 12’de)

Eczacılardan Somali İçin 
Yardım Kampanyası

(Devamı sayfa 9’da)

TEB  Somali ve Kenya’daki felaket dolayısıyla yardım 
kampanyası başlattı. TEB tarafından yayımlanan 
basın duyurusunda, Afrika ülkelerinden Somali ve 

Kenya’da son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşanıyor ol-
ması nedeniyle baş gösteren açlık ve susuzluğun  milyon-
larca kişiyi tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Yeni Eczacılık Fakültesi 
Açılıyor

Bakanlar Kurulu yeni bir eczacılık fakültesinin daha 
açılmasına  karar verdi. 
20 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete ile Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi açılması kararı kesinleşti.

 (Devamı sayfa 12’de)

AEO web sayfasında 2011 yılı Seçimli Olağan Ge-
nel Kurul Toplantı duyurusu yayımlandı. 

Duyuruda; “Ankara Eczacı Odası’nın 6643 Sayılı 
Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğince yapılması 
gereken, 2011 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Top-
lantısı çoğunluklu olarak 3 Eylül 2011 Cumartesi 
günü, saat 10:00’da Ankara Eczacı Odası’nın Olgun-
lar Cad. No:32 Kızılay/ANKARA binasında, çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ise 17 Eylül 2011 Cumar-
tesi günü saat 10:00’da Akay Caddesi Büklüm Sok 
No:1 Kavaklıdere/ANKARA adresindeki Dedeman 
Otel’de çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek 
aşağıda bildirilen gündemle yapılacaktır.” denildi.

AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU; “Bütün mes-
lektaşlarımızı oy kullanmak için bekliyoruz.” dedi.

SGK tarafından bazı reçetelerin eczanelerde dönüşüm-
lü olarak karşılanması hakkında 26/08/2011 tarihli du-
yuru yayımlandı. 

Duyuruda; “02/09/2011 tarihi itibari ile Protokolün il-
gili maddesinde konu edilen eritropoietin ve darbepo-
etin preparatlarını ihtiva eden reçetelerin” ve “diyaliz 
solüsyonlarını ihtiva eden reçetelerin TEB ve Kurum ta-
rafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşüm-
lü olarak karşılanması ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca 
onaylanması uygulamasına son verilmiştir. denildi.

SANDIK BAŞINA

(Devamı sayfa ??’da)

Başkan’dan

Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU
Merhaba Değerli Meslektaşlarım,
Süre anlamında bir hizmet döneminin daha so-

nuna geldik. Bu süreç içerisinde, arkadaşlarım ve 
ben inanıyoruz ki mesleğimize ve siz meslektaşları-
mıza hizmet edebilmek adına elimizden gelenin en 
iyisini bütün iyi niyetimizle ortaya koyduk ve sizle-
rin desteğiyle birçok engeli beraberce aştık.

(Devamı sayfa 11’de)

(Duyuru metni sayfa 11’de)

Sıralı Dağıtım Kalktı...
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Geçen sayımızda Kavaklıdere Reçete Kontrol 
Birimi’nde çalışan eczacılarımızla yapmış olduğumuz 
sohbetimizin ilk bölümünü yayımlamıştık. Bu sayımız-
da bir takım güncellemelerden sonra kaldığımız yer-
den devam ediyoruz.  

-Yine gelelim reçete kontrollerine; Serbest eczacıla-
ra teslim ettikleri reçeteler hakkında bir mesajınız 
var mı diye sorduğumda; Reçeteler düzenli ve rapor-
lar katlanmamış olursa kontroller daha hızlı ve sağlık-
lı olur. Bazen raporlar katlanmakla da kalmıyor o şe-
kilde bir de zımbalanıyor. Raporu yıpratmamaya çalı-
şarak önce teli çıkarıp sonra katları açıyoruz ve öyle 
kontrol edebiliyoruz. Reçete, reçete arkası çıktı ve ra-
por hepsi aynı hizada ve açık olarak evirip çevirme-
den kontrol edebileceğimiz bir şekilde hazırlandığın-
da daha rahat çalışıyoruz ve reçetelerini bu şekilde 
düzgün gönderen eczacılarımıza teşekkür ediyoruz, 
diye belirttiler... Ve özellikle döküm listelerinin sade-
ce ve sadece 2 nüsha olarak gönderilmesinin yeterli 
olduğunu özellikle bu söyleşide açıklamamı istedikle-
rini söylediler.

-Kontrollerde, tanıdığınız bir eczanenin reçeteleri size 
çıktığında tavrınızın nasıl olduğunu merak ettiğimi 

dile getirdiğimde; Reçete kontrollerinde tarafsız dav-
ranılması en çok önem verdiğimiz konulardan biri. 
Reçete dağıtımı yapılırken de bu hususa çok dikkat 
ediliyor ve  yakınlığı olan eczacıların reçeteleri yakı-
nına  kesinlikle kontrol ettirilmemesine önem verili-
yor dediler.

-Bir de halen medula sistemine geçiş yapamayan yurt 
dışı reçeteleri var. Bu reçeteler, hem hazırlanmasın-
daki iş güçlüğü hem de ödemelerinin geç yapılması 
nedeniyle serbest eczacılar tarafından istenmeye is-
tenmeye karşılanıyor. Bu konuda bir çalışma yapılıyor 
mu? Diye sorduğumda; Manuel olarak reçete kont-
rolü bizim için de çok zor ve sıkıntılı ancak yurt dı-
şında sigortalılık işlemleri birbirinden çok farklı ol-
duğu için medula sistemine geçişte sıkıntı yaşanıyor. 
Bununla birlikte eczacılarımızın mağdur olmaması ve 
ödemelerini zamanında alabilmeleri için bu reçete-
lerin kontrol edildiği ayrı bir birim kurduk. Bu birim 
sadece yurtdışı reçetelerini inceliyor ve kontroller di-
ğer reçetelerle eş zamanlı yapılıyor. Şu anda ağustos 
ayındayız ve haziran girişli reçeteler kontrol ediliyor, 
diye belirttiler.

-Ankara bölgesi olarak reçete kontrollerinin günü gü-
nüne yapıldığını biliyoruz. Bu durumun Kurum tara-
fından nasıl değerlendirildiğini öğrenebilir miyim de-
diğimde; Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlarımız seri 
ve düzenli bir şekilde aralıksız olarak çalışıyorlar. Sis-
temimizi güzel oturttuk ve herkes işini profesyonelce 

yapıyor. Ancak bu durumun 
getirdiği bir takım sıkıntılar 
da var. Örneğin; Türkiye’nin 
her yerinde karşılanan G2D’li 
reçetelerin tamamı kontrol 
edilmek üzere Ankara’ya ge-
liyordu. Mayıs ayından itiba-
ren her bölge kendisi kontrol 
etmeye başladı. Bunun yanı 
sıra arkadaşlarımızın hepsi-
nin korkulu rüyası geçici gö-
revler var. İnsanların evini, 
ailesini bırakıp 1 ay boyun-
ca başka bir şehirde yaşama-
sı kolay değil. Şu anda Van ve 
Elazığ illerinde geçici görevler 
devam ediyor. Bunların da en 
kısa zamanda çözümlenmesi-
ni beklediklerini ilettiler. 

-SGK’nun eczane denetimleri ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir? Sizce bu denetimlerin olması gerekli mi? 
Dediğimde; Rutin denetimlerin zaman ve iş gücü kay-
bı olduğunu, zaten denetimlerin gerekçeli hale dö-
nüştüğünü ve bunun da genelge ile duyurulduğunu 

belirttiler.

-Reçeteler ve eki belgeler ha-
zırlanırken çok fazla kağıt isra-
fı oluyor. Ormanlarımızın akci-
ğerlerimiz olduğunu düşün-
düğümüzde her bir ağaç kesi-
mi acı veriyor. Örneğin;Reçete 
arkası çıktıların elektronik or-
tamda olması için odamız ec-
zacılarından TEB delegesi Ta-
ner Ercanlı’nın bir projesi var. 
Reçete arkası dökümleri çık-
tı olarak alınmasın, eczacı CD 
ile yollasın şeklindeki uygula-
ma hakkındaki görüşlerini öğ-
renmek istediğimde; Bu ko-
nuda AEO ile görüşmelerimiz 
oldu. Ağaçlarımızın korunma-
sı bizim için de çok önemli ve 
konuyu Genel Müdürlüğümü-

ze ilettik. Teknik olarak yapılabilirliği görüşüldü. Za-
ten Medula Sistemine geçildikten sonra e-raporlar 

ve tetkik belgeleri elektronik ortama alındı ve eski 
raporlar haricinde bu konuda yol alındı. Kupür uy-
gulaması da kalktığı için A-4’ler yarım sayfaya düş-
tü. Dökümler de bu şekilde elektronik ortama alınır-
sa bir hayli kağıt tasarrufu olacaktır diyerek destekle-
rini belirttiler.

-Meslek örgütlerimiz Türk Eczacıları Birliği ve Ankara 
Eczacı Odası ile diyaloglarınız hakkında görüşleriniz 
nelerdir? Diye sorduğumda; Ankara Eczacı Odası ile 
ilişkilerimiz çok iyi. Oda temsilcileriyle zaman zaman 
bir araya gelerek mesleki sorunlar görüşülmektedir. 
Sürekli iletişim halinde olup, sosyal aktivitelerde de 
bir arada olmaya çalışıyoruz. Türk Eczacıları Birliği ise 
bizim en yetkili organımız. AEO ile birlikte TEB’de de 
aktif olarak yer almak istiyoruz. Daha fazla iletişimde 
olmak, mesleğimiz adına çalışmak istiyoruz. Örneğin; 
Eczacılıkla ilgili bu kadar çok işlemin yürütüldüğü Ku-
rumda eczacılar yönetici olarak idari kadrolarda yer 
almıyor. Eczacılık işlerinden en çok eczacı anlar. An-
cak ne yazık ki eczacılar için yönetici kadrosu kanu-
nen yok. TEB’den bu gibi konularda kamu eczacıları-
na destek olmasını bekliyoruz, diyerek duygularını sa-
mimi olarak paylaştılar.

-Görüşleriniz için çok teşekkürler. En son olarak Bi-
zim Gazete aracılığıyla iletmek istedikleriniz var mı? 
Dediğimde; Biz de çok teşekkür ediyoruz. Son olarak 
“Mesleğimize hep birlikte sahip çıkalım.” dediler…

Hazırlayan: Ecz. Nesrin ÖZASLAN (AEO Bizim Gazete Komisyonu  Üyesi)
KAMUDA ECZACILIK
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AEO Sosyal Komisyon Etkinlikleri
AEO Sosyal Komisyon Etkinlikleri Başkanı Ecz. Müberra 
MEMİÇ, 2010 yılı olağan genel kurulundan bugüne de-
ğin gerçekleştirilen Sosyal Komisyon Etkinlerini aşağıda 
kronolojik olarak açıkladı. 

1 Ekim 2010 Cuma günü kamu eczacılarımızdan oluşan 
tiyatro topluluğunca hazırlanan “FAZİLET ECZANESİ” 
isimli oyun A.Ü. 50. Yıl Anfi’sinde sergilenmiştir.

16 Ekim 2010 Cumartesi günü Arena Spor Salonu’nda 
“DISNEY ON ICE” adlı gösteri meslektaşlarımız ile birlik-
te izlenmiştir.

23 Ekim 2010 Cumartesi günü Küçük Tiyatro Sahnesi’nde 
“BERLİN’DE SOĞUK BİR GECE” adlı tiyatro oyunu mes-
lektaşlarımızla birlikte seyredilmiştir.

24 Ekim 2010 Pazar günü Anıtpark’ta yapılan 5000 ki-
şinin katıldığı, TOBAV (Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale 
Çalışanları Vakfı)’ın organize ettiği, 87. CUMHURİYET 
KONSERİ’ne Ankara Eczacı Odası Halk Müziği korosu da 
katılmıştır.

28 Ekim 2010 Perşembe günü, Büyük Önder 
Atatürk’ün 10. Yıl Balosunu yaptığı Ankara Palas Devlet 
Konukevi’nde, Ankara Eczacı Odası Geleneksel Cumhu-
riyet Balosu büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştiril-
miştir.  

29 Ekim 2010 Cuma günü Antalya Side’de” 5* CRYSTAL 
ADMIRAL RESORT’TA “konaklamalı gezi organize edil-
miştir.

6 Kasım 2010 Cumartesi günü Arena Spor Salonu’nda 
yapılan “TARKAN” konserine bilet alınarak gidilmiştir.

9 Kasım 2010 Perşembe günü Şinasi Sahnesi’nde “TEK 
KİŞİLİK ŞEHİR“ adlı tiyatro meslektaşlarımız ile birlikte 
seyredilmiştir.

4 Aralık 2010 Cumartesi günü Prof. Dr. Türkan SAYLAN’ın 
hayatının anlatıldığı “TÜRKAN” adlı oyuna gidilmiştir. 

8 Aralık 2010 Çarşamba günü  “MACBETH” adlı opera-
ya meslektaşlarımız ile toplu halde katılım sağlanmıştır.

21 Aralık 2010 Salı günü Akün Sahnesinde “RAB ŞEYTA-
NA DEDİ Kİ“ adlı oyun izlenmiştir.

30 Aralık 2010 Perşembe günü Bilkent Otel’de büyük bir 
katılımla YILBAŞI KOKTEYL’i gerçekleştirildi.

11 Ocak 2011 Salı günü Çayyolu Sahnesi’nde “ŞAİR 
BABA ve DAMDAKİLER” adlı oyun meslektaşlarımız ile 
birlikte izlenmiştir.

24 Ocak 2011 Pazartesi günü kamu eczacılarımızdan 
oluşan tiyatro topluluğunca hazırlanan “FAZİLET ECZA-
NESİ” isimli oyun Küçük Tiyatro sergilenmiştir.

24 Şubat 2011 Perşembe günü Küçük Tiyatro 
Sahnesi’nde “ERKEK VE KADIN” adlı oyun meslektaşları-
mız ile birlikte izlenmiştir.

26 Şubat 2011 Cumartesi günü Saklıkent’te meslektaş-
larımız bir araya getirilerek, “ZERRİN ÖZER” konserinin 
izlemesi sağlanmıştır. 

8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” kapsamında 24 Mart 
2011 tarihinde Eskişehir Üniversitesi İletişim Fakülte-
si Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Erhan Eroğlu’nun “Stresle 
Baş Etmenin Yolları” sunumu organize edilmiştir. 

11 Mart 2011 Cuma günü Şinasi Sahnesi’nde “HAYDİ 
KARINA KOŞ” adlı oyun izlenmiştir.

15 Mart Salı, 18 Mart Cuma ve 19 Mart 2011 Cumar-
tesi günleri Tiyatrokare oyuncuları tarafından düzenle-
nen “BÜYÜK İKRAMİYE” adlı oyun meslektaşlarımız ile 
birlikte izlenmiştir.

19 Mart 2011 Cumartesi günü M.E.B. Şura Salonu’nda 
“FATİH ERKOÇ” ve Anadolu Gösteri Merkezi’nde “EMEL 

SAYIN-AHMET ÖZHAN” konserlerinin izlenimi sağlan-
mıştır.

1 Nisan 2011 Cuma günü Anadolu Gösteri Merkezi’nde  
“TOLGA ÇEVİK”in komedi gösterisi izlenmiştir.

30 Nisan 2011 Cumartesi günü meslektaşlarımız ve ya-
kınlarının katılımı ile günübirlik “ESKİŞEHİR GEZİSİ” ger-
çekleştirilmiştir.

Yine aynı gün meslektaşlarımızın Şinasi Sahnesi’nde 
“İÇLERİNDEN HANGİSİ” adlı oyunu izlemeleri sağ-
lanmıştır.

12 Mayıs 2011 Perşembe günü ANKAmall Alışveriş 
Merkezi’nde 26 meslektaşımıza ait resimlerin sergilen-
diği “Ankara Eczacı Odası 1. KARMA RESİM SERGİSİ” 
açılmıştır.

14 Mayıs 2011 Cumartesi günü Candan ERÇETİN’in 
sahne aldığı Geleneksel Eczacılık Balosu Bilkent 
Otel’de,  meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçek-
leştirilmiştir.

25 Mayıs 2011 Çarşamba günü Ankara Eczacı Odası 
Türk Sanat Müziği Korosu, Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısa-
kürek Salonu’nda meslektaşlarımız ve yakınlarına kon-
ser vermiştir.

8 Haziran 2011 Çarşamba günü Ankara Eczacı Odası 
Türk Halk Müziği Korosu Gazi Üniversitesi Gazi Müzik 
Salonu’nda meslektaşlarımız ve yakınların konser ver-
miştir.

30 Mayıs Pazartesi ve 11 Haziran Cumartesi gün-
leri Küçük Tiyatro’da Ankara Eczacı Odası Tiyatro 
Topluluğu’nun hazırlamış olduğu “HANDAN’IN KISME-
Tİ” adlı müzikal oyun meslektaşlarımız ve yakınlarının 
izlemesine sunulmuştur.  

17 Temmuz 2011 Pazar günü meslektaşlarımız ve ya-
kınlarının katılımı ile Yedigöller’de piknik gerçekleşti-
rilmiştir.

Elmalar Gökten Düşmedi Ama;
ANLATTIM MASAL OLDU…
Etekleri bulutların üstüne uzanan Kaf Dağı’nın tepesin-
de Zümrüd-i Anka adında bir kuş yaşarmış. Zümrüt ye-
şili gövdesinin üstünde yeryüzündeki tüm kuşların ren-
gi varmış. İsmini renginden ve uzun boynunun üstün-
deki gerdanlık şeklinde beyaz halkalardan alan bu ku-
şun yüzü insan yüzüymüş ve sesi çok güzelmiş.

Hep yükseklerde uçan, bilgi ağacında tüneyen Zümrüd-i 
Anka bu ağacın meyveleriyle beslenir, bahar dalların-
dan yaptığı yuvasında yaşarmış. 

Bilgi ağacının yemişlerini haddeden geçirip bilgeliğe dö-
nüştüren Anka yeryüzündeki tüm kuşların şahıymış. O 
yüzden üstünde hepsinin rengi varmış ve çok büyükmüş.

Tekmiş, yalnız yaşarmış ve yumurtaları altındanmış. 
Ama Kaf Dağı’nda altınla alınıp satılan bir şey yokmuş. 
O yüzden yumurtalarını yeryüzüne atarmış. 

Çok uzun yıllar yaşayan ama öbür kuşlar gibi üreyeme-

yen Anka’nın yeniden hayat bulması ancak kendini yak-
masına bağlıymış. Yaşlanınca bahar dallarından yaptı-
ğı yuvasında kendini yakan Zümrüd-i Anka’nın küllerin-
den, tertemiz bilinçte yeni bir hayat can bulurmuş.

Anka, var olmak için yok olabilecek kadar korkulardan 
ve zaaflardan arındırmış kendini. Yanarak cehenneme 
inişi deneyimleyene dek yok olmazmış ve yokluğundan 
var olurken de arınmış bir saf bilinçle başlarmış………..

Evet…Sanırım artık bizler için bazı şeylere yeniden baş-
lamanın zamanı geldi.

Kafalarımızı eczanelerimizden çıkarıp dünyada neler 
oluyor, mesleğimiz ile ilgili ne gelişmeler var diye şöy-
le iyice bakmalıyız bir dışarıya. Eczanelerin artık aynı 
zamanda bir medikal ve tıbbi malzemeler satış nokta-
sı haline geldiğinin farkında olmalıyız mesela. TİTUBB 
kaydı nasıl yapılır öğrenmeli ve bir an önce yaptırmalı-
yız kayıtlarımızı.

Ürün yelpazemizi mümkün olduğu ölçüde geliştirmeli, 
buna paralel görselliğini de zenginleştirmeliyiz eczane-
lerimizin. 

Hastalarımızın bizleri mutla-
ka işimizin başında görmek is-
tediğini, bizlere güvendikleri-
ni, kalfalarımızla muhatap ol-
mak istemediklerini anlamalı-
yız artık.

Çok iyi derecede bilgisayar 
kullanabilmeli, kalfalarımıza 
bırakmamalıyız reçete kayıt-
larını. Mal fazlası alıyoruz diye 
gereksiz stok artışına gitmek, kar mı getiriyor, yoksa za-
rar mı? Bunu anlayabilecek muhasebe bilgisine sahip 
olmalı, bir alım faturası hangi yeterlilikte incelenmeli-
dir öğrenmeliyiz.

Yatırımı kendimize ve eczanemize yapmamız gerektiği-
nin farkına varmalıyız artık.

Yoksa yanacağız. Bu güne kadar yalnız yaşadık eczane-
lerimizde. Altından yumurtalarımızı bizler de attık hep 
geçmişte. Ancak, şimdi Zümrüd-i Anka olamazsak, ya-
nınca sadece kül olacağız.

Ecz. Çağatay TÜMER
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İTS Çalışmalarına 
Devam… 

İlaç Giderleri Düştü, Ama! 

Dikkat! Göz Damlası...
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlü-
ğü tarafından, siklopentolat hidroklorür, tropikamid 
veya fenilefrin hidroklorür etkin maddelerini içeren 
göz damlaları hakkında duyuru yayımlandı.
Duyuruda; adı geçen göz damlalarının  kontrolsüz 
ve amaç dışı kullanımı olduğuna dair TÜFAM’a yapı-
lan bildirimlerin devam ettiği belirtilerek, ‘Beşeri Tıb-
bi Ürünlerin Güvenliğini İzleme, Değerlendirme ve Da-
nışma Komisyonu’ tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda söz konusu preparatlar ile ilgili düzenle-
meler yapıldığı belirtildi.
Yeni düzenleme ile; bahsi geçen damlaların, göz has-
talıkları uzmanları tarafından reçete edilmesi, satış ya-
pan eczanenin göz hastalıkları uzmanı kaşeli reçetele-
rin bir nüshasını bir yıl süreyle saklamasının gerekti-
ği bildirildi.                                                                                           

Hasta Alt Bezlerinin 
TITUBB Kaydı

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 7.3.2. Hasta alt bezi baş-
lıklı bölümünde 06.01.2001 tarih ve 27807 sayılı Res-
mi Gazetede yayınlanan SUT Değişikliği ile yapılan dü-
zenleme ile, hasta alt bezlerinin ödenmesinde Kurum 
TITUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı 
aranmaya başlamıştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan değişiklik 
ile SUT’un “Hasta alt bezi” başlıklı 7.3.2 nci madde-
sinin ikinci fıkrasında yer alan “aranır” ibaresi “aran-
maz” olarak değiştirildi.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, İTS paydaşlarına 
dair yazılım geliştiren tüm şirketlerin İTS projesi ile 
ilgili almaları gerekli aksiyonların detaylı bir şekilde 
paylaşılacağı 3 farklı toplantı düzenlediğini duyurdu.

Duyuruda, ilgili şirketlerin bu toplantılara katılmaları-
nın  hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Faz 2 önce-
si yapılacak bu son toplantıda İTS ile ilgili her türlü ko-
nunun gündem içerisinde olacağı da belirtildi.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak 
toplantıların takvimi aşağıdaki gibi yayımlandı. 

12 Eylül 2011 – Üretici ve/veya Depolara hizmet 
                         veren yazılım şirketleri

14 Eylül 2011 – Hastane Bilgi Sistemi Yazılım 

                         Şirketleri

15 Eylül 2011 – AHBS ve Eczane Otomasyon Yazılım  
                         Şirketleri

Yeşil Kartlı Çölyak 
Hastaları czanelere 

Başvuracaklar
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2 Mayıs 2011 
tarihli yazı ile,  yeşil kart uygulamasının, ödeme gücü 
olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinin devlet ta-
rafından karşılanması amacıyla yürürlüğe konulduğu 
hususuna dikkat çekilerek, Yeşil kartlı  kişiler için nakdi 
bir ödeme öngörülmesinin, mevcut mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde ve organizasyon yapısı kapsamında  
mümkün olmadığı bildirildi.

Söz konusu yazıda, “Yeşil kart verilen hak sahipleri 
için, metabolik hastalıklarda kullanılan ürünler ile çöl-
yak hastalarının kullandığı ürünler, nakdi ödeme ya-
pılmaksızın, Sağlık Uygulama Tebliği’nde nakdi ödeme 
yapılmasını öngören değişiklikten önceki haliyle oldu-
ğu gibi reçete karşılığı ödenmeye devam edilecektir” 
denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2010 sağlık verilerine ilişkin de-
tay tabloları yayımladı. SGK verilerine göre 2010 yılında 
hastane bazında teşhis ve tedavi sayısı ile fatura tutarla-
rında ciddi artış görülürken  ilaç ödemelerinde 1.1 milyar 
TL tasarruf sağlandı. 
Sağlık harcamaları içinde ilaç harcamalarının sayısı yanında 
reçete sayısında da düşüş oldu. 2010 yılında reçete sayısı 
bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında azalarak 306.4 mil-
yon oldu. Fatura tutarında da yüzde 6,9 azalma sağlandı.
Sağlık Harcamaları, Yeşil Kart hariç SGK kapsamında 2010 
yılı sonu itibariyle 32 milyar 80 milyon TL seviyesinde ger-
çekleşti. Yeşil kartlıların ilaç harcamaları dahil kamu sağlık 
harcamaları ise 33.5 milyar TL’ye ulaştı. 
 Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, hastanelere mü-
racaat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,3 oranında arta-
rak 277 milyon 634 bin adete ulaştı. En yüksek artış devlet 
hastanelerine yapılan müracaatta görüldü. Özel tıp mer-
kezlerine  yapılan müracaatlar ise  yüzde 1,2 azaldı.
Global bütçeye rağmen özel hastanelere müracaat sayısı yüzde 
15, üniversite hastanelerine müracaat sayısı ise yüzde 32 arttı.

Vergi Levhası Asılması 
Zorunluluğu Kalktı

408 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, vergi levhası 
asmak zorunluluğu kaldırıldı. Ancak vergi levhasının bulun-
durulma zorunluluğu devam ediyor. 
Tebliğin söz konusu maddesi “6111 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levha-
yı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri 
ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekil-
de asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadır-
lar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının 
asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.” şeklinde ya-
yımlandı.

Garanti Belgesi Yönetmeliği değişti…

 KOAH ve SFT Testi
01.03.2011 tarih 27861 Sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan Sosyal  Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Teb-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT’un 
‘6.2.24.B - Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) 
tedavisinde’ başlıklı maddesinde yeni düzenlemeler 
yapılmıştı. Buna göre KOAH tanısı konulabilmesi için; 
SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucuna göre FEV1 
değeri %80 ve altında olması durumu aranmaya baş-
lanmıştı.

Kronik Akciğer Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) 
teşhisinde ayaktan tedavide reçete edildiğinde de so-
lunum fonksiyon testi (SFT) sonuçlarının değerlendi-
rilmesi ve ilgili belgelerin reçeteye eklenmesi konu-
sunda tereddütler oluşması üzerine SGK tarafından 
bir açıklama yapıldı.

Açıklama ile; KOAH tanısı konulabilmesi için; SFT (So-
lunum Fonksiyon Testi) sonucuna göre FEV1 değeri 
%80 ve altında olması durumu aranmasının gerektiği, 
Bu değerin, hasta adına düzenlenmiş raporda ve her 
rapor yenilenmesinde güncel olarak belirtilmesi ge-
rektiğine dikkat çekilerek,  Solunum Fonksiyon Testi 
sonucunun reçeteye eklenmesi gerekliliğinin bulun-
madığı belirtildi.

Duyuruda, SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucunun 
yalnızca KOAH tanısı konulabilmesi için gerekli olan bir 
kriter olduğu, ancak Tebliğ’in ilgili maddeleri gereğin-
ce SFT’nin yalnızca raporda belirtilmesinin gerekli ol-
duğu, raporsuz reçete düzenlenmesi durumunda bu 
tetkikin yapılıp yapılmayacağına dair sorumluluğun 
reçeteyi düzenleyen hekime ait olduğu da bildirildi.

SEKTÖR/ÜRÜN GARANTİ SÜRESİ AZAMİ TAMİR SÜRESİ
1 SAĞLIK SEKTÖRÜ 
 1.1 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI  
  1.1.1 TANSİYON ALETLERİ     2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
  1.1.2 KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
  1.1.3 İŞİTME CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
  1.1.4 KONUŞMA CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
  1.1.5 ATEŞ ÖLÇEN  CİHAZLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
 1.2 ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ  
  1.2.1 ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
  1.2.2 BİBERON ISITICILARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
  1.2.3 BİBERON STERİLİZATÖRLERİ  2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
  1.2.4 MAMA HAZIRLAMA SETLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
2 GÖZLÜKLER
 2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ
 2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ

24 NİSAN 2011 tarihli  Resmi Gazete’de, “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğinde, eczanelerde satışı yapılan bazı ürünleri de ilgilendiren hu-
suslar yer aldı. Bu hususlar arasında, satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturala-
rın  garanti belgesi yerine geçmeyeceği ve malın arızasının 10 iş günü içerisinde gide-
rilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçının malın tamiri tamamlanıncaya ka-
dar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorun-
da olduğu hususları yer aldı.

Yönetmelik değişikliğinde yer alan, “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun Gereğince Garanti Belgesi İle Satılması Zorunlu Olan Ürünler Listesi” nde sağlık 
sektörünü ilgilendiren  aşağıdaki ürünler de yer aldı.
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Medikal Malzemelerin Eczanelerdeki Yeri
Hazırlayan: Uzm. Ecz. Taner ERCANLI (AEO TEB Büyük Kongre Delegesi)

İNCELEME

Ecz. Candan AYDOĞAN
eczcandanaydogan@hotmail.com

Deklanşöre basmadan 
önce...

Lütfen gülümseyin dileğiyle  başlar tüm fotoğraf 
çekimleri...Ve gülümseriz.

Bazen içten bir kahkaha, bazen belli belirsiz bir gü-
lümseme yansır karelere...

Fotoğraf, görüneni mi anlatır yoksa fotoğraf çeken 
kişinin gönlünden geçenleri mi ?

Belki de, olanla olması gereken arasında kalan kör 
noktadır fotoğraf..

Eğer deklanşöre basan kişi gönlünden geçenleri 
karesiyle aktarabiliyorsa  o hiç tanımadığı kişilere, bu 
sanattır.. Yok, eğer görüneni aktarıyorsa bunun adı da 
fotoğrafçılıktır. Bunlar benim düşüncelerim.. Ben ec-
zacıyım, fotoğraf kurslarına da katıldım ama asla fo-
toğrafçıyım ya da sanatçıyım demem...Diyemem de...
Sadece, hayatta çok iyi kareler yakaladım diyebilirim..
Önemli olan da o değil mi zaten...

Yaşantımızda  en iyi kareleri yakalayabilmek.

Yüzümüzü bir yöne dönüyorsak öbür tarafa sırtı-
mızı dönüyoruz anlamına gelmemeli hayat....

Bundan on yıl önce, yine böyle seçim öncesi ec-
zaneme iki meslektaşım geldi... Sevil hanım ve Din-
çer bey. Sonrasında yakın dostum olan iki arkadaşı-
mızı da, inanın o gün tanıdım. Seçim çalışmaları nede-
niyle eczane ziyaretleri yapıyorlardı, konuğum oldu-
lar. Sohbet ettik..

Oda yönetimlerinin kapalı kutu olmaması gerekti-
ğini  ve tüm üyelerine açılması gerektiğini söyledim.

Yola baş koyanlara her zaman saygım sonsuzdur 
ama ben eczacıların rakip değil arkadaş olmasını isti-
yorum dedim.

Eczacıların elele vererek  örgüte destek olurken ve 
mesleğimizin geleceği için mücadele ederken, omuz 
omuza halay da çekmesini istiyorum dedim..

Eczacı yolda meslektaşını gördüğünde el sallaya-
rak yanına gitmeli ve neşeyle kucaklamalı dedim...

Her seçimin bir kazananı ve bir kazanmayanı var-
dır, ama kaybedeni yoktur dedim... 

İşte bu sözler benim sizlerle tanışmamı sağladı... 
Seçimler oldu, yeni oluşan kadro  Ankara Eczacı Oda-
sı yönetimi görevini devraldı. İşte böyle başladı  bizle-
rin de yol arkadaşlığı. Önce komisyonlarda sonra idari 
kadroda görev aldım. Yaşantımın her adımında  mes-
leğime  katkı verdiğime inanıyorum , eczacılığımın da 
beni ben yapmasına inandığım kadar...

Savaşmam kendimle..

Savaş; birbirini tanıyan ama birbirlerini öldürme-
yenler adına, birbirlerini tanımayanların birbirini bo-
ğazlamasıdır, der Paul Valery... Ben savaşı değil, savaş-
mayı seviyorum..

Seçimlere katılmak, seçmek, aday olmak demok-
rasinin en önemli özelliğidir. Lütfen seçme ve seçilme 
hakkımızı kullanalım ama  birbirimizi boğazlamadan...

Savaşmak..

Meslek için, örgüt için, kardeşlik için, geleceğimiz 
için, kendimiz için savaşmak...

Savaşmak, ama yaşantımızda yaptığımız en büyük 
hata YAŞAMAYI unutmadan !?

17-18 Eylül Ankara Eczacı Odası  Seçimli Olağan 
Genel Kurulu’nda görüşmek üzere..

Lütfen gülümseyin...

Candan Cana
Hepimizin gayet iyi bildiği üze-
re, toplum sağlığıyla birinci de-
recede ilgili olan eczacılarımız 
her alanda çok geniş bir eğitim-
den geçmekte ve insan sağlığı-
nı ilgilendiren her konuda  ye-
terli bilgiye sahip tek meslek 
grubu olma özelliğini taşımak-
tadır.
İnsan sağlığıyla doğrudan ilişki-
li olan ilaçların yanısıra yine in-
san sağlığı için kullanılan ve bi-

reye daha iyi yaşam koşullarını sağlamayı hedefleyen 
medikal malzemeler de son derece önem kazanmakta-
dır. Ülkemizdeki okur yazarlık seviyesinin artması, sağ-
lık hizmetlerine ulaşmada gözlemlenen kolaylık, sosyal 
güvenlik kurumu uygulamaları medikal malzeme satı-
şını ve pazarını oldukça büyütmüştür. İlaç ile uğraşan 
ve kendisini hep bu alana adapte eden eczanelerimiz 
medikal alana fazla eğilmemiş ve bu sektörden en faz-
la payı alması gereken sağlık kuruluşu olması gerekir-
ken en az payı alan kuruluş olmuşlardır. Bu alan, üzü-
lerek görülmektedir ki medikal firmalar ve hatta süper 
marketlerin ciddi oranda pay sahibi oldukları bir alan 
haline gelmiştir. Medikal sektördeki pazar her geçen 
yıl artış göstermekte ve milyarlarca dolarlık bir hac-
me sahip olmaktadır. Eczacılarımız açısından günü-
müz  şartları değerlendirildiğinde artık görülmektedir 
ki ülkemizde uygulanan Sağlık Bakanlığı ilaç politika-
sı, sosyal güvenlik kurumunun uygulamaları ve bu ku-
rumların beyanları doğrultusunda öngörülen ilaç pa-
zarının her ne kadar büyüme eğiliminde olsa da belir-
lenen rakamların dışına çıkması durumunda bu farkın 
sanayi ye dolayısıyla sektörün hastaya ürünün ulaştı-
ğı son nokta olan eczacılarımıza kesileceğini ve kesildi-
ğini yaşadığımız uygulamalardan görmekteyiz. Bunun 
neticesinde eczanelerimiz ciddi zarar görmekte sana-
yi tarafından verilen tüm sözlere rağmen zararları kar-
şılanmamaktadır. Bu sürecin önümüzdeki dönemde de 
bundan farklı olmayacağı gözükmektedir.
Her geçen gün artan eczane sayısı dolayısıyla küçülen 
pasta ve bu pastadan pay alan eczaneler arasında uçu-
rumların olması durumun ciddiyetini ve gelecek kaygı-
larını da ortaya koymaktadır.
O halde çözüm tüm dünyada olduğu gibi bizde de aynı 
olmalıdır. Bu çözümün adı hizmet kalitemizi ve ecza-
ne cirolarımızı arttıracak yeni alanların arayışıdır. Yeni 
alanlar bulmadığımız müddetçe eczanelerimizin iyiye 
gideceği ve eczacılık mesleğinin itibarının korunacağı 
söylemleri bilimsel bir taraf içermemektedir. Bu yeni 
alanda şu anda başta medikal sektör olmak üzere de-
vamında da ilaç dışı ürünler olarak gözükmektedir.

Peki bu nasıl gerçekleştirilebilir?
Ülkemizdeki medikal ürün pazarını analiz edecek olur-
sak işleyiş açısından baktığımızda hasta hastaneye git-
mekte muayene sonrası kendisine yazılan reçete ve ra-
porla medikal firmalara başvurmakta ve burada fatu-
ra kestirmekte ve hasta gidip ücretini bağlı olduğu sos-
yal güvenlik kurumundan belli süreler sonra almakta-
dır. Son birkaç ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
Sağlık Bakanlığı bu ürünlerin eczanelerden fatura edil-
mesi karşılığında da temin edilebilmesinin önünü aç-
mış ve eczanelerimiz medikal malzeme için fatura ke-

sebilir hale gelmişlerdir. Bu sistemin hasta açısından 
bir takım sıkıntıları bulunmaktadır. Bu sistemdeki sı-
kıntıları sıralayacak olursak
1-Fiyat serbestliği yüzünden hasta, aynı ürünü çok 
farklı fiyatlara alabilmekte ve kalite tercihi yapama-
maktadır. Çok uygun fiyata çok kaliteli bir ürünü ala-
bildiği gibi çok yüksek fiyata da çok kalitesiz bir ürünü 
alabilmektedir.
2-Yine fiyat serbestliği yüzünden hasta sosyal güven-
lik kurumunun ödediği rakamın çok çok fazlasını öde-
yebilmekte ve bu da hastanın cebinden gereksiz yere 
fazla para çıkmasına sebep olmaktadır.
3-Hasta medikal malzeme satan yer arama telaşına gir-
mekte istediği ürüne istediği zamanda ve kalitede ula-
şamamaktadır.
4-Hasta belli bir yerden ürünü aldığı için ürünle ilgili 
bir sorun çıktığında ürünü aldığı yere ulaşmakta güçlük 
çekmekte ve sorununu giderememektedir.
5-Hasta bazen ürünle ilgili doğru bilgilendirilmemek-
te ve yanlış kullanımlara bağlı ciddi sorunlar meydana 
gelebilmektedir.
6-Ürünlerin saklanma koşullarına, miat vs gibi husus-
lara gerekli özen gösterilmemesi de hastaya sunulan 
ürün kalitesini bozabilmektedir.
7-SGK bu ürünlerin temini konusunda hasta faturala-
rının kabulü düzenlenmesi takibi ve ödenmesi vs gibi 
konularda personel istihdam etmekte , arşiv alanı kul-
lanmakta ve bankalarla bunun ödemesiyle ilgili ciddi 
evrak trafiği yaşanmaktadır. 
Bunlara ilave edebileceğimiz onlarca olumsuz husus 
bulunmaktadır. 
Bizim önerimiz nedir?  Ona bakacak olursak; 
Ankara Eczacı Odası olarak bu konuda Sosyal Güven-
lik Kurumu’nun şeker striplerinde yapmış olduğu uy-
gulamanın genişletilmesinden yanayız. Medikal mal-
zemelerin eczane kısmında satılabilecek kalemlerinin 
belirlenmesi ve bunların medula eczane sistemine da-
hil edilerek eczane üzerinden direkt fatura edilmesini 
öneriyoruz. Bu yöntemle yukarıda bahsettiğimiz olum-
suzlukların tamamına yakının ortadan kalkacağı ve mi-
nimuma ineceği çok net bir şekilde görülmektedir. Bu 
sistemle hasta Türkiye’nin her yerindeki eczanelerden 
bu hizmeti alma şansına ve ürünlerle ilgili doğrudan ve 
detaylı bilgiye sahip olma şansına erişecektir. Bu ürün-
lerin eczaneye girmesiyle kalite artacak, SGK’nın uy-
gulayacağı fiyat politikasıyla da hasta fark ödemeden 
ürünlere ulaşabilecek, belirlenen kalemlerdeki medi-
kal ürünlerle ilgili SGK daha kolay takip yapabilecek ve 
sosyal devlet ilkesinin en önemli unsurlarından bir ta-
nesi yerine getirilmiş olacaktır. 
Eczanelerimiz bu sayede tedavinin bir parçası,  destek 
ürünleri olan medikal malzemeleri raflarında hazır bu-
lunduracak, bulundurmasa dahi ecza depolarının stok-
larında bu ürünler bulunacağı için erişim son derece 
kolay olacak ve eczanelerimiz  yeni bir alanın baş  tem-
silcisi konumuna geleceklerdir.  
Bu konuyla ilgili Ankara Eczacı Odası olarak gerek-
li adımlar tarafımızdan atılmış olup medikal malzeme 
komisyonumuz sektörün önde gelen medikal firmala-
rı ve ilgili kurumlarla görüşmelerine devam etmekte ve 
bu doğrultuda çalışmalarını devam ettirmektedir. 
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Ömer Seyfettin ve

“Türkçe Reçete”
     Başlıklı Öyküsü

Dr. Ecz. Halil Tekiner
haliltekiner@gmail.com

Bu satırların yazarından başka kim bilir kaç kuşa-
ğın çocukluğu daha iki Türk yazarının tuhaf, hü-
zünlü ve yer yer korkutucu kitaplarını okuyarak 
geçti? İlki Küçük Besleme, Öksüz Murat, Karan-
lıkta Bir Çocuk, Annesizler, Babasızlar, Sakat Ço-
cuk, Kolsuz Bebek gibi adı bile ürkütücü kitapların 
yazarı Kemalettin Tuğcu (1902−1996), ikincisi ise 

özellikle tarihi konuları ele aldığı öykülerinde ne yapıp edip kanlı bir sah-
ne yaratmaktaki ustalığıyla; gövdesi, kesik başını almak için ayağa kal-
kıp var gücüyle savaşan, kocasının kesik başının sarılı olduğu kılıfı bomba 
zanneden ya da diyetini ödemek için satırla kendi kolunu kesen kahra-
manların yaratıcısı Ömer Seyfettin (1884−1920). Tuğcu’yu bilmem ama 
Ömer Seyfettin’in Türk öykü sanatımızdaki eşsiz yeri ve dilde sadeleşme 
için gösterdiği olağanüstü çabalarıyla gelecek kuşaklar tarafından da ha-
tırlanacağından eminim.
Birkaç ay oluyor, Ömer Seyfettin’in tüm öykülerini bir de yetişkin gözüy-
le okumaya karar verdim. Öyle ya, çocuk aklımla okuyup anladıklarım 
şimdikinden çok farklı olmalıydı. Üç, dört derken farkına bile varamadan 
tam on yedi kitabını okuyuvermişim. Geçen onca yıla rağmen pek çok 
öyküyü hâlâ hatırladığımı fark ettim. Çocukluk günlerimde değil ama 
şimdi eczacı gözüyle son derece ilginç bulduğum bir öyküyü keşfettim 
üstelik: Türkçe Reçete.
Kaynaklara göre ilk kez 30 Aralık 1918’de yayımlanan bu öykü, Fransız-

canın dönemin hekim ve eczacıları arasındaki yaygın 
kullanımına tanıklık ediyor olması nedeniyle eczacı-
lık tarihimiz açısından da oldukça önemli. Öykünün 
konusu ise kısaca şöyle:
Duyduğu şiddetli baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve sinir-
lilik hâli nedenleriyle öleceği kuruntusuna kapılan 
Belkıs Hanım, hizmetçisi Eleni’den ünlü kadın hasta-
lıkları uzmanı Doktor Şerif’i çağırmasını ister. Eve ge-
len doktor, hastasını önce uzun uzun, şairane sözler-
le över; ardından son günlerin dedikodularından ve 
kadın haklarından söz açar. Bu konuşmalar sırasında 
bütün sıkıntılarını unutan Belkıs Hanım doktordan 
yine de kendisine etkili bir ilâç yazmasını ister. Bu is-
teği kabul etmek zorunda kalan doktorun reçeteyi 
Türkçe yazdığını görünce ilkin çok şaşırır; fakat reçe-
tesinde, kadın dergilerinde gördüğü son moda tay-
yörlerin terziye diktirilmesi, her gün bir otomobille 
iki saat gezdirilmesi gibi tavsiyelerin yazılı olduğunu 
okuyunca da çok keyiflenir. Doktor Şerif’e kendisi-
ni tüm hasta arkadaşlarına tavsiye edeceğini söyler.
Aşağıda, “Türkçe reçete olur mu?” sorusunun geçti-
ği bölümden kısa bir pasajı aktarıyorum.

Ömer Seyfettin (1884−1920)

Doktor Şerif gülümsedi. Yazmaya başladı. Belkıs yan gözle yazdığına 
bakıyordu:

“A!.. Doktor, Türkçe mi yazıyorsunuz?” dedi.

“Evet.” 

“Türkçe reçete olur mu hiç?”

“Niçin olmasın?”

“O halde demek siz de mutaassıp [bağnaz] Türkçülerdensiniz!”

“Hayır.”

“Eey, niçin Türkçe yazıyorsunuz?”

“Yapacak eczacı belki Fransızca el yazısı okuyamaz.” diye…  

Yavaş yavaş, düşüne düşüne yazıyordu. Belkıs uzaktan bakıyor fakat 
okuyamıyordu. Gram filan miktarını gösteren rakama benzer bir şey 
gözüne ilişmedi. Uzun uzun satırlardı.

(Kaynak: Ömer Seyfettin. Türkçe Reçete. haz. M. Sabri Koz. İstanbul: 
Yapı Kredi Yayınları, 2010, s. 70-75)

* * *

Bu öyküyü okuduktan sonra Türk eczacılığı-
nın neredeyse 20. yüzyıla kadar hep Türkçeden 
başka dillerin etkisinde kaldığını hatırladım. Ak-
lıma bir soru takıldı sonra: Acaba hangi kelime-
leri hangi dillerden almıştık? Kısa bir araştır-
mayla bu dillerin sayısının sandığımdan da faz-
la olduğunu anladım. Sözgelimi eczacı, Arap-
ça “eczâ” kelimesinden türetilmiş. Eczacıya es-
kiden ispençiyar denirdi ya, işte o da İtalyanca 
“speziale” (okunuşu: spetsiyale) kelimesinden 
geliyormuş. Eczane ise Arapça-Farsça kırması, 
Arapça “eczâ” ve Farsça “hâne” kelimelerinin 
evliliğinden doğan sevimli bir melez. Farmako-
pe Eski Yunancadan, reçete İtalyancadan, tab-
let Fransızcadan, OTC İngilizceden... 

Daha sayayım mı? 
Artık bir başka yazıya borcum olsun…

SI

Muhasebe...

“Bardağın dolu tarafını görmek gerek!” 

Tartışmalarda, konuya pozitif yaklaşanların çok sık 
kullandığı bir cümledir bu.

Muhaliflerse, boş taraftaki eksikliği dile getirirler 
daima.

Bu tartışma böylece sürer gider.

Bir de muhasebecilerin yöntemi vardır.

Muhasebecinizi ilgilendiren bir konuyu tartıştığı-
nızda dikkatinizi çekmiştir. Kağıdın ortasından aşa-
ğı doğru bir çizgi çekerek kağıdı ortadan ikiye bö-
lerler. Bir tarafa girdileri, diğer tarafa da çıktıları 
yazarlar hemen. 

Yani, bir tarafta pozitif veriler diğer tarafta da ne-
gatif veriler yer alır.

Sonra iki bölümü de inceleyerek,hesaplayarak so-
nucu dile getirirler.

Bu sonuç şaşmaz bir veridir artık.

Bir de kağıdın hangi tarafına yazarlarsa yazsınlar, 
hesaplama sonucunu değiştirmeyecek veriler var-
dır. 

Pozitif tarafına da yazılsalar,negatif tarafa da işlen-
seler hesaplamaya katılmayacak verilerdir onlar.

Görevleri sadece tespit yapmaktır. Ama, mevzu-
at gereği yazılmak zorundadırlar. Muhasebeciniz  
muhakkak yazar onları.

Ancak, o veriler orada oldukları halde bir türlü de-
ğiştiremezler sonucu.

Aslında,tartışmalarda da durum böyledir. Esası 
değiştirmeyecek hususlar dile getirilir, çok olum-
suz veya olumlu bir hava verilir bu hususlara. Ba-
zen de elde veri yoktur, tartışmanın içini doldur-
mak için kullanılırlar taraflarca. Ama bu hususlar 
sonucu değiştiremezler bir türlü. Asıl olan,dile ge-
tirilen artılar ile eksilerin hesaplanmasından çıkan 
net sonuçtur.

İlgilenenlerde bu sonuca bakarlar elbette!

İlgililer için ortada karar verilecek bir durum var 
ise, muhasebe sonucu elde edilen net sonuç et-
kendir bence…

Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU
ozhgn@hotmail.com

* * *

1937 yılında Ankara’daki bir eczanede işleme konmuş bir 
Türkçe reçete örneği: Fosfarsol [Kuvvet İlâcı]. Yemeklerden 
evvel 1 kahve kaşığı 1 fincan suya katılıp içilecek. (Kaynak: 
Gülnur-Mert Sandalcı, Belgelerle Türk Eczacılığı II, 1998)
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14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ KUTLAMALARI VE GELENEKSEL 
ECZACILIK BALOSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Anıtkabir’de mozaleye çelenk koyulması ve saygı duruşunun ardın-
dan başlayan törenler bu yıl Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
gerçekleştirildi. Meslekte 20, 30, ve 40 yılını tamamlayan eczacıla-
ra plaket verilen törenin akabinde aynı gece Bilkent Otel’de ger-
çekleştirilen ve Sanatçı Candan Erçetin’in sahne aldığı eczacılık ba-
losuna 700’ün üzerinde eczacı katıldı.

AEO YÖNETİM KURULU ANKARA, HACETTEPE VE GAZİ 
ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTELERİNİN MEZUNİYET 
TÖRENLERİNE KATILDI.
Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen törenlere katılan AEO Yöne-
tim Kurulu üyeleri genç meslektaşlarının mesleğe adım atmaları-
nın heyecanını paylaştı. Törenlerde konuşma yapan AEO Başkanı 
Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU genç meslektaşlarına seslenerek meslek ör-
gütleri ile olan bağlarını hiçbir zaman koparmamaları gerektiğini 
vurguladı.

ANKARA ECZACI ODASI YENİLENEN BİNASINDA HİZMET 
VERMEYE BAŞLADI.
Ankara Eczacı Odası 5 ay kadar süre ile geçici olarak hizmet verdi-
ği yerinden yeni binasına taşındı. 5 ay süren tadilat işlemleri so-
nucunda tamamı yenilenen binada 250 kişilik bir konferans salo-
nu bulunmakta.

ANKARA ECZACI ODASI BAŞKANI ECZ.OĞUZ EKİNCİOĞLU 
İLAÇ ENDÜSTRİSİ İŞVERENLER SENDİKASI YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ.
Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz.Oğuz EKİNCİOĞLU İlaç Endüstri-
si İşverenler Sendikası ve aynı zamanda Abdi İbrahim İlaç San. Yö-
netim Kurulu Başkanı olan Ecz. Nezih BARUT ile biraraya geldi. Ec-
zacıların son dönemde yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, stok zarar-
larının eczanelere bir an önce ödenmesi konusundaki hassasiyeti-
ni bildiren EKİNCİOĞLU bu konuda sektörün tüm bileşenlerinin bir 
arada olması gerektiğini de ifade etti.

SGK GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARETTE BULUNULDU.
Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ, SGK 
GSS Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyaret esansında eczacı-
ların İTS ve provizyon sistemi ile ilgili sıkıntılarını aktardı. SGK TARAFINDAN DÜZENLENEN 7. SEKTÖREL PAYLAŞIM 

TOPLANTISINA AEO ADINA GENEL SEKRETER ECZ.
SÜLEYMAN GÜNEŞ KATILDI.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen sektörün tüm bileşenlerinin 
temsilcilerinin katıldığı 7. İlaç Sektörel Paylaşım Toplantısına Ankara Eczacı Oda-
sı adına AEO Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ katılarak eczacıların sektör-
de ve SGK ile yaşanan sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. T.C. Sağlık 
Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu Başkanlığı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 
SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Rekabet Kurumu Başkanlığı,Türkiye 
İstatistik Kurumu Başkanlığı, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Türkiye İlaç Sa-
nayi Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Türk Eczacıları Birliği, Türk Ta-
bipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Ecza Depocuları Derneği yetkililerin-
den oluşan geniş katılımlı toplantı 8 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

AEO KAMU VE ECZANE ECZACILARINA İFTAR YEMEĞİ VERDİ.
Her yıl Ramazan ayı içerisinde geleneksel hale gelen İftar yemekleri bu yıl da 
gerçekleştirildi. Yeşil Vadi Restoranda gerçekleştirilen organizasyonda Yöne-
tim Kurulu ilk gün Kamu Eczacıları,ikinci gün de eczane eczacılarını ağırladı. 

ANKARA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU FARMAVİZYON 
ECZACILIK FUARINDA MESLEKTAŞLARI İLE BULUŞTU.
7-10 Nisan 2011 tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar ve Kongre 
alanında düzenlenen Farmavizyon Eczacılık Fuarı’nda stand açarak 
ye alan AEO tüm Türkiye’den gelen meslektaşları ile buluştu.

AEO YÖNETİM KURULU TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 37. DÖNEM 
MERKEZ HEYETİ 3. BÖLGELERARASI TOPLANTISINA KATILDI.
26-27-28 Mayıs 2011 tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirilen Türk Ecza-
cıları Birliği 37. Dönem Merkez Heyeti 3. Bölgelerarası Toplantısı eczacı 
odalarının başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. AEO Başkanı Ecz. 
Oğuz EKİNCİOĞLU toplantıda Türk Eczacıları Birliği’nin çalışma raporu 
hakkında Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nun görüşlerini aktardı. 

SGK İLAÇ ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA ZİYARETTE 
BULUNULDU.
Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ, SGK 
İlaç Eczacılık Daire Başkanlığı İlaç Uygulama Şube Müdürü ile bir 
görüşme gerçekleştirdi. ARB grubu ilaçların geri ödemesi gibi spe-
sifik konular da dahil pek çok ilaç ile ilgili geri ödeme koşulları üze-
rinde AEO Yönetim Kurulunun görüşlerini aktardı. 

AEO BAŞKANI ECZ.OĞUZ EKİNCİOĞLU ELAZIĞ VE KIRKLARELİ ECZACI ODALARININ AÇILIŞLARINA KATILDI.
23.Bölge Elazığ ve 40. Bölge Kırklareli Eczacı odalarının açılışlarına 
katılan AEO Başkanı Ecz.Oğuz EKİNCİOĞLU ziyareti esnasında oda 
yönetim kurulları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

ANKARA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU ECZANE 
ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Her yıl Ankara Eczacı Odası’nca gerçekleştirilen rutin eczane ziya-
retleri Yenimahalle, Demetevler ve Batıkent Bölgelerinden son-
ra Dikmen, Bahçelievler, Siteler, Ayrancı Polatlı ve birçok bölge-
de daha gerçekleştirildi. Yönetim kurulunun faaliyetleri hakkında 
meslektaşlarına bilgi aktarımında bulunan yönetim kurulu üyeleri 
sorunlara yerinde çözüm önerilerinde bulunarak özellikle bölgesel 
sorunların daha hızlı çözülmesine katkı sağladı. 

ANKARA TABİP VE DİŞ HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLARI 
AEO YA ZİYARETTE BULUNDU.
Ankara Tabip ve Diş hekimleri Odası başkanları AEO yönetimine zi-
yarette bulundu. Sağlık sektörünün genel sorunlarının paylaşılarak 
ortak sorunların çözümlerine yönelik cevapların arandığı ikili gö-
rüşmelerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Hazırlayan: Uzm. Ecz. Funda GEZER (AEO Yönetim Kurulu Üyesi)
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Yeşil Kartlı Reçetelerinde de 4 
Kalem Kısıtlaması Olmayacak

TBMM Sağlık Komisyonu’nda 
3 eczacı görev yapacak

Yeşil kartlı hastaların reçetesine yazılan 4 kalemden 
çok ve fazla adette kutu içeren reçetelerin eczanelerde 
karşılanmasına dair tereddütlerin oluşması nedeniyle, 
Maliye Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda, yeşil kartlı hak sahiplerinin tedavileri için 
düzenlenmesi gereken reçetelerin 6/4/2011 tarihin-
den geçerli olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
konuyla ilgili duyurusu doğrultusunda düzenlenebile-
ceği bildirildi. AEO Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜ-
NEŞ, “Bu duyurunun, yeşil kartlılara da SGK kapsamın-
da olan hak sahipleri gibi reçete yazılabileceği anlamı 
taşımaktadır.” dedi.

TBMM’de önümüz-
deki dönem  gö-
rev yapacak Sağ-
lık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu üyeleri belirlendi. 
25 üyeden oluşan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu’nda üç eczacı da görevlendirildi. Komisyon-
da 16 tıp doktoru, 3 dişhekimi, 2 sendikacı ve bir hem-
şire yer aldı.
Komisyonda; 
 Eskişehir Milletvekili Ecz. Ülker Can,
 İzmir Milletvekili Ecz. Nesrin Ulema, 
 Manisa Milletvekili Ecz. Özgür Özel,
görev alan ecza milletvekilleri olarak duyuruldu.

“MUCİZE BİR ZAYIFLAMA 
ÜRÜNÜ DEĞİL. YALNIZCA 
MUCİZEVİ PAZARLAMA 
YÖNTEMLERİ İLE TÜM 

TOPLUMU KANDIRMA ARACI”
Değerli Basın Mensupları,

Son dönemde oldukça popüler hale gelmiş olan  
‘sağlıklı yaşam’ sloganı, ne yazık ki sağlık kadar 
sağlıksızlığı da beraberinde getirmektedir. Bunun 
en önemli sebebi, gelişmiş kitle iletişim araçları 
ile toplumun belirli ürünler konusunda yanlış bil-
gilendirilmesidir. Özellikle bitkisel ürünler ya da 
takviye edici gıdalar, tüm toplumun göz göre göre 
kandırıldığı bir alana dönüşmüş durumdadır.

Bu açıdan son dönemde sıklıkla gündeme gelen 
‘altın çilek’ isimli bitkiyle ilgili gelişmeler bu tes-
pitin en açık kanıtı niteliğindedir. Mucizevi mey-
ve olarak lanse edilen ve neredeyse tüm sağlık 
sorunlarına deva olduğu iddia edilen söz konu-
su ürün ile tüm toplum açık bir biçimde, hem de 
medya kanalı ile kandırılmaktadır.

Öncelikle söz konusu meyve ile ilgili yeterli düzey-
de bilimsel çalışma yapılmış değildir. Mevcut ça-
lışmalar ışığında, TEB Eczacılık Akademisi üyele-
rimizden Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Yeşilada’nın değer-
lendirmelerine göre; altın çileğin en belirgin ve 
üzerinde durulan özelliği antioksidan etkisidir. Bu 
etkisi meyvelerin sarı rengini veren karotenoit bi-

leşenleri ve fenolik içeriği ile ilişkilidir. Ancak anti-
oksidan etkisinin bekleme sırasında (kurutma da-
hil) C vitamini ve fenolik bileşenlerin parçalanma-
sı ile kayba uğradığı bildirilmektedir. Meyvelerin 
halk arasında ileri sürülen karaciğer işlevleri, gör-
me sorunları ve yüksek kolesterolü düşürücü et-
kileri antioksidan özelliği ile ilişkilendirilebilir. Ni-
tekim deneysel çalışmalarda sıçanlarda deneysel 
karaciğer harabiyetini (karbon tetraklorür ve ase-
taminofen nedenli karaciğer toksisitesi) önleyici 
etkisi bulunduğu gösterilmiştir. Diyabetik sıçan-
larda üzerinde yürütülen bir yeni çalışmada ise 15 
gün süre ile uygulandığında kan şekerini yüzde 30 
oranında düşürdüğü bildirilmektedir.

Günde 5 taze meyve yenmesi halinde yemek son-
rası yükselen kan şekerinin kontrolünü sağlayabi-
leceği önerilmektedir. Meyve suyunun görüşü ar-
tırdığına ilişkin iddialar tavşan gözü ve fibroblast 
primer kültürlerinde yapılan deneyler ile destek-
lenmektedir. Son dönemde yapılan deneysel ça-
lışmalarda akciğer kanseri, karaciğer kanseri hüc-
releri (in vitro) üzerinde baskılayıcı etkisi bildiril-
mektedir. Ancak bağırsak kurtları üzerinde bir etki 
gözlenmemiştir.

Buna karşın söz konusu meyvenin zayıflama ko-
nusunda herhangi bir kimyasal ya da mekanik et-
kisi olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunma-
maktadır. Dolayısıyla, altın çileği mucizevi ve za-
yıflamaya yardımcı bir ürün olarak lanse eden ki-
şiler, hepimizi yalnızca yanıltmaktadır.

Bütün bu bilimsel bulgular bir yana, altın çileğe 
mevcut yasal mevzuat çerçevesinde Tarım ve Köy 

İşleri Bakanlığı tarafından, takviye edici gıda ola-
rak üretim izni verilmediği anlaşılmaktadır. Dola-
yısıyla bugün internet ve televizyon kanalı ile tak-
viye edici gıda olarak lanse edilen, altın çilek mey-
vesini içeren tüm ürünler sahtedir. Ya da en iyi 
ihtimalle iddia ettiği etkiyi gösterme konusunda 
hiçbir güvenilir yanı yoktur.

İster bitkisel ister kimyasal kökenli olsun ilacın 
tek gerçek uzmanı olan eczacınız olarak, bugü-
ne kadar masum gibi gösterilmeye çalışılan bit-
kisel ürünlere ilişkin ciddi tehlike konusunda far-
kındalık yaratmaya çalıştık. Bizler ilkesel olarak 
tüm ilaç ve ilaç etkisi gösteren yani; fizyolojik 
ya da psikolojik sistemin düzenlenmesinde etki-
de bulunan ürünlerin tamamının yalnızca Sağlık 
Bakanlığı onayı ile halka ulaştırılması gerektiğine 
inanıyoruz. Mevzuattaki boşluklardan faydala-
narak, yalnızca daha fazla kar elde etme hırsı ile 
toplum sağlığı ile oynayan bitkisel ürün ve tak-
viye edici gıda üreticileri, bu ürünlerin satışı ve 
kullanımı konusunda tüm toplumu bir kere daha 
uyarıyoruz.

Sağlık için ayırdığınız sınırlı kaynağınızın yanlış bil-
gilendirme ile heba edilmesine izin vermeyiniz. 
Unutmayınız ki sağlık oyuna gelmez.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

Zayıflama Ürünlerine Dair TEB Duyurusu
Son dönemde kamuoyunda geniş yer bulan zayıflama ürünleri ile ilgili TEB web sayfasında aşağıdaki duyuru yayımlandı.

İlaç Takip Sisteminde Sıkıntılar Bitmiyor
Değerli meslektaşlarımız, bilindiği gibi İlaç Takip Sis-
temi eczanelerimizde 01.06.2010 tarihinde uygula-
maya girmiş olup bu tarihten itibaren eczaneleri-
mizde Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Sistemi üze-
rinden İTS satış bildiriminde bulunmaya başladık.

Geride kalan bir yılı aşkın sürede İTS sistemi ile ilgi-
li olarak gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Sosyal Gü-
venlik Kurumu ayağında bir çok sıkıntı ile karşı kar-
şıya bırakıldık. 

Bu sıkıntıları; 

• G2D’li ürünler, 

• Daha önceden satılmış uyarısı bulunan ürünler, 

• Elimizde bulunduğu halde başka meslektaşımı-
zın eczanesinde de bulunan mükerrer olarak ba-
sılmış kare kodlar,

• Offline olarak çalışan İTS bildirimleri ve benzer-
leri olarak belirtebiliriz.

Yaşanan sıkıntıların temelinde ısrarla dile getirdiği-
miz ama hala göz ardı edilen İTS sistemin içine tüm 
aktörler dahil edilmeden uygulama aşamasına ge-
çilmesi yatmaktadır.

Yaşadığımız söz konusu sorunlar, henüz çözüme ka-
vuşturulamadan bir yenisi daha eklendi!!

Evet, belki bir çok meslektaşımızın haberi yok ama 
Sağlık Bakanlığının Sosyal Güvenlik Kurumuna gön-
derdiği bir liste ile meslektaşlarımızın aynı karekod-
lu ilacı mükerrer olarak iki yada daha fazla hasta-
ya sattıkları yönünde tespitte bulunulduğu ve adı 
geçen eczaneler hakkında işlem yapılması gerekti-
ği bildirilmiştir.

Konu ile ilgili tarafımıza yapılan başvurular incelen-
diğinde İlaç Takip Sisteminin bir açığının yine mes-

lektaşlarımız üzerine yıkıl-
mak istendiği görülmektedir.

Şöyle ki; sistemin ilk ça-
lışmaya başladığı zaman-
da Sağlık Bakanlığı ve Sos-
yal Güvenlik Kurumu ara-
sındaki sistemlerin koordi-
ne olamaması nedeni ile 
provizyon alma esnasın-
da karekod sonlandırarak 
gönderdiğimiz karekod bil-
gileri Sağlık Bakanlığı tara-
fından anlık olarak kontrol edilip işlem yapılma-
sı gerekirken bu bilgiler belli dönemlerde top-
lu olarak Sağlık Bakanlığı’na bildirilmiş olup daha 
sonraki bir dönemde sistemden düşülmüştü.  
Bu esnada herhangi bir nedenle kaydettiği reçe-
teyi silmek isteyen meslektaşımız hiçbir uyarı ile 
karşılaşmadan reçete silme işlemini tamamlamak-
ta idi. (Şu anda bu işlemi yapmak için mutlaka ka-
rekod sonlandırma iptali yapmak gerekiyor.) Ecza-
cılarımız tarafından silinen reçete içeriği ilaçların 
karekod bilgileri sistem hatası nedeni ile silinme-
diğinden, hastalarımıza veremediğimiz bu ilaçlar 
bir diğer hastamıza verdiğimizde tekrar işlem gör-
dü. Dolayısıyla, bir ilaç fiili olarak tek kişiye satıl-
mışken İTS sisteminde iki ayrı hastaya verilmiş du-
ruma geçti. 

Yönetim Kurulumuz, bu konu ile ilgili olarak, ge-
rek Sağlık Bakanlığı gerekse Sosyal Güvenlik Kuru-
mu yetkilileri ile gerekli görüşmelerde bulunarak 
bu durumdaki  eczacılarımızın sistemden kaynaklı 
bir sıkıntı nedeni ile mağdur edilmemesi gerektiği-
ni dile getirdi.

Ecz. Savaş KORKMAZ (AEO Yönetim Kurulu Üyesi)
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GENEL KURULA VE 
SEÇİMLERE DAVETLİSİNİZ!!!
       Türk Eczacıları Birliği kanununda;

Yönetim Kurulları seçilmesinden sonra;  Bölge eczacı 
odaları her yıl genel kurullarını gerçekleştirirler.  Birin-
ci yıl  mali genel kurul takip eden ikinci yıl da seçim-
li ve mali genel kurul olmak üzere iki genel kurul  ger-
çekleştirirler. 

  Seçimli genel kurullarda eczacı odalarının

             -Yönetim Kurulu

             -Denetleme Kurulu 

             -Haysiyet Divanı

             -Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Delegeleri’nin  
asil ve yedek üyelerinin seçimleri yapılır.

Yukarıda bahsettiğim organların sayısı bölge eczacı 
odalarının üye sayısına göre değişkenlikler göstermek-
tedir.

Ankara Eczacı Odası’nın üye sayısı dörtbinin üzerinde 
olduğu için:

Yönetim Kurulu için 7 asil 7 yedek, Denetleme Kurulu 
için 3 asil 3 yedek, Haysiyet Kurulu için 5 asil 5 yedek ve 
Büyük Kongre Delegeliği için de 14 asil ve 14 yedek ol-
mak üzere toplamda 58 kişilik listenin seçimleri gerçek-
leştirilecektir.

Seçimli genel kurullar iki günde gerçekleşmektedir.

Birinci günde görevde bulunan yönetim; seçilmesinden 
sonraki süreçte üstlenmiş oldukları görevle ilgili olarak 
çalışma raporunu , yaptıkları harcamalara yönelik mali 
raporu ve bu süreçte yönetimi denetlemekle görev-
li olan denetleme kurulunun raporları üyelerin bilgisi-
ne sunulur. Üyeler kendisine sunulan bu raporlar üze-
rinde görüş ve önerilerini dile getirir ve ibra edilmeye 
sunulur.

Yine birinci gün taslak bütçe hakkında da görüşmeler 
yapılır ve karara bağlanır.

Genel Kurul sonunda da seçimde aday olacak kişilerin 
isimleri Divan Başkanlığı’na teslim edilir.

İkinci gün Genel Kurul’da adaylığı açıklanan adayların 
oylaması yapılır. Seçim sabah 9.00’da başlar ve akşam 
17.00’de sonlanır.

Seçim günü oy kullanacak olan eczacı seçmen san-
dık görevlisine nüfus cüzdanını göstermek zorundadır. 
Kimlik kartı olmayanlara sandık görevlilerinin oy kullan-
masına izin vermedikleri malumunuzdur.

Bütün meslektaşlarımız Genel Kurul’a katılmak ve adı-
nın kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanmak zorundadır.

Bu zorunluluğu ifade eden ilgili madde:

“Madde 8 – Umumi Heyet yılda bir defa Eylül ayı içinde 
mukayyet azanın mutlak ekseriyeti ile içtima eder. İlk 
toplantıda ekseriyet hasıl olmazsa ertesi günü mevcut 
aza ile iktifa olunarak toplantı yapılır.

          (Değişik: 23/2/1995 - 4078/1 md.) Oda umumi he-
yetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmala-
rı ve seçimli toplantılarda da ayrıca oy kullanmaları zo-
runludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet 
toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy 

kullanmayanlar, yıllık üye aidatı kadar para cezası ile ce-
zalandırılırlar.”  şeklinde ifade eder.

Kullanılan oy pusulası seçim kurulunca mühürlü olan 
kağıt üzerine yazılarak oluşturulacak olup yine seçim 
kurulunun mührünü taşıyan zarf içerisine konularak 
ağzı mühürlü sandığa atılacaktır.

Oy kullanılacak olan kapalı bölümde asil ve yedek 
adayların isimleri yazılı olarak bulunacaktır. Oy kullan-
mak üzere kapalı bölüme giren her bir meslektaşımız 
adayların isimlerini asil listedekileri asil bölümüne ye-
dek listedeki isimleri de yedek listeye yazmaları gerek-
mektedir.

Oy pusulasına ismi yazılmayan adaylar oy almamış sa-
yıldıkları gibi asil listedeki bir kişinin adının yedek liste-
ye veya yedek listedeki bir kişinin adının asil listeye ya-
zılması halinde de yazılan isimler geçersiz olur. Ancak 
listede doğru yere yazılmış isimler geçerli olan oyu al-
mış sayılırlar.

Yönetim Kurulu olarak seçilmemizden bugüne kadar 
herhangi bir organizasyonla çakışmadığı her Perşem-
be günü meslektaşlarımızı eczanelerinde ve iş yerlerin-
de ziyaret  ederek dertleştik, sohbetler yaptık konula-
rı müzakere ettik.

Seçimlerin yaklaştığı bu süreçte eczane ziyaretlerimiz-
de seçim ve oy kullanma hakkında soruların sıklaşması 
üzerine gazete yazımın konusu şekillenmiş oldu.

Belki bu yazdığım yazı, bazı meslektaşlarımın çok iyi  
bildiği bir konu olması nedeniyle tekrar gibi olabilir  an-
cak bilmeyenler için yazdığımı hatırlatarak; 

17 Eylül Cumartesi Genel Kurul’a ve 18 Eylül Pazar günü 
de seçimlerde oy kullanmaya beklerim.

Saygılarımla.

Ecz. Süleyman GÜNEŞ
sgunes3@gmail.com

Eczacılardan Somali İçin 
Yardım Kampanyası

TEB  Somali ve Kenya’daki insani felaket dolayısıyla 
yardım kampanyası başlattı. TEB tarafından yayımla-
nan basın duyurusunda, Afrika ülkelerinden Somali 
ve Kenya’da son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşa-
nıyor olması nedeniyle baş gösteren açlık ve susuz-
luğun milyonlarca kişiyi tehdit ettiği, binlerce insanı 
bulunduğu yerden göçe zorladığı ve her geçen gün 
artan sayıda kişinin ölümüne neden olduğuna dikkat 
çekildi. 
Duyuruda, Türk Eczacıları Birliğinin,  bu büyük insanlık 
dramı karşısında Somali ve Kenya halkına Türk Kızılay’ı 
aracılığıyla ilaç, mama ve su yardımında bulunmak 
üzere bir kampanya başlatma kararı aldığı bildirildi.. 
TEB tarafından topluma daha önce de Pakistan’da 
yaşanan sel felaketi dolayısıyla bir ilaç yardımı kam-
panyası başlatıldığı ve başarılı olduğu belirtilen du-
yuruda, aynı dayanışma çabasının Kenya ve Somali 
halkı için göstermenin zamanıdır denildi.
Duyuru ile, Türkiye’deki bütün eczacılar yardımlarını 
esirgememeleri konusunda duyarlı olmaya ve kam-
panyamıza katılmaya davet edildi.
AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU, Somali için yar-
dım kampanyasının odanın web sayfasında üyelere 
duyurulduğunu belirtilerek, eczacılarımızdan katı-
lımlarını bekliyoruz dedi.

Ankara Eczacı Odası’nın Bir Çalışması Daha Sonuçlandı !!!

Yılan Hikayesi…

Eczacılar ile TSK Sağlık Kurum ve Kuruluşları arasın-
da imzalanan protokolün, Ankara Eczacı Odası’nı tek-
lifi üzerine standart hale getirildiği, AEO web sayfa-
sında duyuruldu.

Duyuru; “TSK Sağlık Kurum ve Kuruluşları arasındaki 
uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması ,gerek 
eczacılar gerekse birlik ve kurumlar açısından ideal 
bir protokol hazırlanması ve uygulamadaki bir takım 

zorlukların ortadan kaldırılması amacıyla, AEO yöne-
tim kurulu tarafından tek tip protokol taslağı hazır-
lanarak, AEO’nın 19 Nisan 2010/4906 sayılı yazısı ile 
TSK Sağlık Komutanlığına gönderilmiş ve TSK tarafın-
dan hazırlanacak  standart tipte idari hususların  ya-
yımlanması talep edilmiştir.

Konunun TSK Sağlık Komutanlığınca incelenmesini 
müteakiben hazırlamış  oldukları, “Yatan hasta, ayak-

ta tedavi gören askeri öğrenci ve erbaş-er reçetele-
rinin eczanelerden temininde ve tesliminde uyulma-
sı gereken idari hususlar” T.C. Genelkurmay Başkanlı-
ğının  30 Haziran 2011 tarih ve 89318891 sayılı yazısı 
ile TEB ve AEO’na  gönderilmiştir.

Söz konusu idari hususlar,  bütün illerdeki TSK Sağlık 
Kurum ve Kuruluşlarında tek tip olarak uygulanacak-
tır.” denildi.

Çocuk Yüz Boyaları 
Toplatılıyor

Bazı yüz boyalarında, Kozmetik Yönetmenliği’ne göre 
bulunmaması gerekenden fazla  ağır metal tesbit 
edildi. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür-
lüğü tarafından 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönde-
rilen yazı ile söz konusu yüz boyasının ilgili serisinin 
piyasadan toplatılması istendi.

Söz konusu yazıda, “Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen de-
netim faaliyetleri sonucunda ’Mascots skin Friendly 
Party Make-up By Colordale’ adlı ürünün PVY01FC 
numaralı serisinde Kozmetik Yönetmeliği’ne göre bu-
lunmaması gereken ağır metal tespit edilmiş olup bu 
ağır metaller insan sağlığı açısından ciddi risk oluş-
turmaktadır. Söz konusu ürün kırtasiyelerde satılan 
yüz boyalarından olup kozmetik ürün kapsamında 
değerlendirilmektedir. Mascots skin Friendly Party 
Make-up By Colordale’ adlı ürünün PVY01FC numa-
ralı serisinin satışının durdurulması ve piyasaya arz 
edilenlerin toplatılması hakkında işlem başlatılmıştır. 
Ancak söz konusu ürünü piyasaya arz eden firmaya 
ulaşılamadığından ürünü elinde bulunduran kişilerin 
bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüğüne teslim et-
mesi gerekmektedir.” Denildi.

2010 Yılı Aralık ayında meydana gelen ilaç fiyat 
düşüşü ve KKİ artışı düzenlemelerinden etkile-
nen ilaçlar nedeniyle eczanelerde oluşan stok 
zararlarının ilgili ilaç firmalarınca telafi edilmesi 
için yapılan duyurular devam ediyor.

TEB tarafından yapılan duyuruda; gelinen 
süreçte, stok zararlarının Pfizer ve Servier 
firmalarınca, yapılan bildirimler doğrultusunda 
karşılandığı, son durum  itibariyle ise otuzdokuz 
firma dışındaki ilgili tüm firmaların eczacı stok 
zararlarını karşılamaya başladıklarının tespit 
edildiği bildirildi.

Duyuruda, bazı firmaların ise stok zararlarını 
karşılamamalarının yanısıra tek, tek tüm ilaçla-
rında da, aynı ilaç alım koşullarını belirledikleri-
nin tespit edildiği belirtildi.

Duyuruda, eczane stok zararlarını karşılamayan 
tüm firmaların mevcut durumları ve sunmuş ol-
dukları ilaç alım koşulları incelemeye alındığı, 
inceleme sonucunda gerekli tüm yasal tedbirle-
rin hayata geçirilmesi için eczacı bölge odaları-
nın  bilgilendirileceği belirtildi.
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ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

AEO Bizim Gazete,

basın meslek ilkelerine uymaya

söz vermiştir.

Yazıların sorumlulukları

yazarlarına aittir.

AEO Bizim Gazete’de

yayınlanmasının mesleki açıdan

yararlı olacağını düşündüğünüz

konulara ilişkin görüş ve

düşüncelerinizi, varsa ilgili

fotoğraf ve ekleriyle birlikte

aeo@aeo.org.tr

adresine mail olarak iletmenizi

bekliyoruz.

Baskı Tarihi: 9 EYLÜL 2011

Bizim GazeteAnkara Eczacı  Odası

Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU
oguzekincioglu@hotmail.com

Başkan’dan

Genel Kurula Davet
Merhaba Değerli Meslektaşlarım,
Süre anlamında bir hizmet döneminin daha sonuna 

geldik. Bu süreç içerisinde, arkadaşlarım ve ben inanıyo-
ruz ki mesleğimize ve siz meslektaşlarımıza hizmet ede-
bilmek adına elimizden gelenin en iyisini bütün iyi niye-
timizle ortaya koyduk ve sizlerin desteğiyle birçok enge-
li beraberce aştık.

Hepinizin bildiği gibi 17-18 Eylül 2011’de Odamızın 
Olağan Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştireceğiz. Ge-
nel Kurulumuzda, sizlerin takdirine layık olabilmek için 2 
yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalar yine sizler tarafın-
dan değerlendirilecektir. Dileğim genel kurulumuzun ge-
niş katılımlı mesleğe ve meslektaşlarımıza yakışır, önü-
müzdeki sürece yön verecek verimlilikte geçmesidir. 

Bu 2 yıl içinde birçok şeyi birlikte yaşadık. Sizlerin 
desteği sayesinde birçok sorunu birlikte çözümledik. Yeri 
geldi yüzde yüz denebilecek bir oranla eczanelerimizi ka-
pattık, yeri geldi İTS’ ye stok girişine birlikte karşı çıktık 
ve stok zararlarımızı tahsil etmeyi başardık. Mesleğimi-
zi dibe vurdurmak adına planlanan ve ısrarla uygulanan 
politikalar karşısında Ankara Eczacı Odası yönetimi ola-
rak sizlerden aldığımız güçle direndik ve mücadeleden 
hiçbir zaman çekinmedik. Sizlerin adına verdiğimiz bu 
mücadelede inandığımız ve doğru bildiğimiz yoldan hiç-
bir zaman ayrılmadık. 

Yine bu 2 yıl içinde oda binamız meslektaşlarımıza ya-
kışır biçimde restore edildi ve hizmetinize sunuldu. He-
men her meslektaşımızın takdirle söz ettiği binamızın ta-
dilatı süresince sizlere verdiğimiz hizmeti kısıtlı bir alan-
da sürdürmek zorunda kaldık, bu anlamda gösterdiğiniz 
anlayış nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Değerli Meslektaşlarım;
18 Eylül 2011 günü yapılacak seçimler mesleğimizin 

geleceği için bir dönüm noktasıdır. Eylül ayı içinde yapıla-
cak tüm oda seçimlerinin tamamlanması sonucunda olu-
şacak tablo Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ‘ne şekil 
verecektir. Ankara Eczacı Odası’nın merkezi konumu ne-
deniyle yeniden şekillenecek bu yapı içinde fikren ve çok 
daha etkin rol alması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Amacı-
mız; aynı fikri paylaştığımız tüm Bölge Eczacı Odalarımız-
la birlikte eczacıları ve eczacılığı ön plana almış politika-
ları üretmek ve hayata geçirmektir. Ankara Eczacı Odası 
Yönetimi olarak, meslektaşlarımızdan alacağımız destek 
ve güçle, demokratik, katılımcı, uzlaşmacı ancak kararlı 
bir TEB yapısı oluşturmak adına üzerimize düşeni yapa-
cağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli Meslektaşlarım, 
Hizmet adına yönetimlere talip olanlar, kendilerini 

ve düşüncelerini ancak demokratik zeminlerde serbest-
çe ifade edebilirler. Bizlere ne mutlu ki demokratik bir 
ortamda seçimlere gidiyoruz. Biz de göreve talibiz diyen 
meslektaşlarımız var ise onları da saygıyla karşılıyor ve 
başarılar diliyoruz. Ancak seçimlerin sonucu ne olursa 
olsun sonrasında bir arada durmaya devam edebilmeli 
mesleğimize katkı koymak için çaba göstermeliyiz. Geç-
miş dönemlerden edindiğimiz deneyimler gösteriyor ki; 
sadece seçim adına yapılan birliktelikler sağlıklı sonuç-
lar doğurmadığı mesleğe katkı koyma noktasında eksik 
kalmaktadır.

 Bugün Ankara Eczacı Odası yönetiminde sizlerin tak-
diriyle görev yapan ben ve yönetimdeki tüm arkadaşla-
rım önümüzdeki dönem için daha da iyisini başarabil-
mek ve hizmete devam etmek adına büyüyen kadroları-
mızla tekrar göreve talibiz. Genel Kurula katılımınızı, dü-
şüncelerinizi bizlerle paylaşmanızı verdiğimiz mücadele-
ye katkı koymanızı ve desteğinizi bekliyoruz.

Şimdi hepimize düşen görev, önümüzdeki 17-18 Ey-
lül 2011 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Ge-
nel Kurulumuza katılmak ve yapılacak seçimlerde oyu-
muzu kullanmaktır.  

Bu yolda beraber, yan yana, el ele ve omuz omuza 
yürüyeceğimize dair inancım tamdır. 

Saygılarımla.

Saygılarımla.

İTS Bildiriminde Bulunmayanlara da 
Stok Zararı Ödemesi Yapılıyor…
2010 Yılı Aralık ayında meydana gelen ilaç fiyat dü-
şüşü ve KKİ artışı düzenlemeleri nedeniyle eczane-
lerde oluşan stok zararlarının ödenmesi için İTS bil-
dirimi yapmayan eczacılara da ödemeleri yapılmaya 
başlandı.

AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU; “İTS bildirimi ile 
stok zararının karşılanmasını yöntemini doğru bul-
madığımızı ilan etmiştik. İTS bildirimi yapan meslek-
taşlarımız, İTS’ye bildirdikleri tutarlara göre tanzim 

ettikleri faturaların KDV ve vergilerini peşinen öde-
dikten sonra, şimdi dağıtım kanallarından gönderilen 
fark iade faturaları ile karşılaştılar. Bu faturalarda be-
lirtilen tutarlar meslektaşlarımıza borç olarak yansı-
tıldı. Yaşadığımız süreçte meslektaşlarımız gerçekten  
mağdur oldu. İTS bildirimi yapmayan meslektaşları-
mıza ise, zararları ödenmeye başlandı” dedi. Ekinci-
oğlu, yaşanan gelişmelere bakıldığında İTS bildirimi 
ile stok zararı karşılanması yönteminin doğru bir yön-
tem olmadığının anlaşıldığına da dikkat çekti. 

AEO SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL’U 
DUYURUSU

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğin-
ce Odamızın 2011 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul 
Toplantısı çoğunluklu olarak 3 Eylül 2011 Cumar-
tesi günü, saat 10:00’da Ankara Eczacı Odası’nda 
(Olgunlar Cad. No:32 Kızılay/ANKARA) çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde 17 Eylül 2011 Cumartesi 
günü saat 10:00’da Dedeman Otel’de (Akay Cad-
desi Büklüm Sok No:1 Kavaklıdere/ANKARA) ço-
ğunluğa bakılmaksızın aşağıda bildirilen gündem-
le yapılacaktır.

18 Eylül 2011 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri ara-
sında Çankaya İlçe Seçim Kurulu denetimi altında 
Dedeman Otel’de (Akay Caddesi Büklüm Sok. No:1 
Kavaklıdere/ANKARA) Oda Yönetim Kurulu, Denet-
leme Kurulu, Onur Kurulu ve Türk Eczacıları Birli-
ği Büyük Kongre Delegelerinin seçimi gerçekleşti-
rilecektir.

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına

Başkan 
Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU

Aşağıda tam metni verilen 2011 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu AEO 
web sayfasında yayımlandı. 

GÜNDEM
A)    GENEL KURUL

1. Açılış

2. Kura ile Tasnif Kurulu’nun belirlenmesi

3. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi 
(Başkan, Başkan Vekili, İki Yazman)

4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali 
Rapor’un okunması

6. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

7. Raporların görüşülmesi

8. Raporların ibrası

9. 2012 yılı tahmini bütçenin sunuluşu ve 
onaylanması

10. Dilek ve Öneriler

11. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur 
Kurulu ve Türk Eczacıları Birliği Büyük 
Kongre adaylarının belirlenmesi

12. Kapanış.

B)    SEÇİMLER

13. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin se-
çimi

14. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin 
seçimi

15. Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

16. Büyük Kongre Delegeleri asil ve yedekleri-
nin seçimi

Seçimler 18 Eylül 2011 Pazar günü yapılacaktır.

Saygılarımızla.



Beşerî Tıbbi Ürünlerin 
Tanıtım Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelik Yayımlandı
26 Ağustos 2011 gün ve 28037 Sayılı Resmi Gazete-
de “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkın-
da Yönetmelik” yayımlandı. Söz konusu yönetmeliğin 
“Tanıtımın Kapsamı” başlıklı  maddesinde, beşerî tıbbi 
ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin, hekim, diş hekimi ve 
eczacıya tanıtımı ile ürünlerin uygulanması ve yan et-
kileri gibi konularda diğer sağlık meslek mensuplarının 
bilgilendirilmesi faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.

Beşerî tıbbi ürünlerin internet dâhil halka açık yayın ya-
pılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, 
film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya 
dolaylı olarak topluma tanıtımının yapılamayacağı da 
yönetmelikte belirtildi.

Beşerî tıbbi ürünlerin hekim, diş hekimi ve eczacıya ta-
nıtımı yapılırken herhangi bir nakdî veya ayni avantajın 
sağlanamayacağı, teklif dahi edilemeyeceği  ve söz ve-
rilemeyeceği belirtilen yönetmelikte, adı geçen sağlık 
meslek mensuplarının da kendilerine yapılan tanıtım 
faaliyetleri esnasında herhangi bir teşviki kabul veya 
talep edemeyecekleri bildirildi.

Bedelsiz numunelerin ise yönetmelikte belirtilen şartlar 
yerine getirilmesi şartıyla sadece hekim, diş hekimi ve 
eczacıya dağıtılabileceği belirtildi. Uyuşturucu Madde-
lere Dair 1961 Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Mad-
deler Sözleşmesi kapsamında olan psikotrop ve narko-
tik maddeleri içeren ürünlerin numunelerinin dağıtıla-
mayacağı ve verilemeyeceği de yönetmelikte yer aldı. 

Numunelerde karekod olmayacağı ve bu ürünlerin üze-
rinde “Tanıtım numunesidir, satılamaz.” ifadelerinin, 
en az bir yüzeyde ve dikkat çekici nitelikte yer alması 
gerektiği hususu da yönetmelikte yer aldı.

TEB’ne Uyarı Mektubu!

12 Haziran Pazar günü yapılan genel seçimler sonu-
cunda ortaya çıkan tablo mevcut durumun devamı ni-
teliğindedir. Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidarının bi-
rinci döneminde planladığı, ikinci döneminde haya-
ta geçirdiği Sağlıkta Dönüşüm projesini,  önümüzdeki 
süreçte tamamlamak için gerekli hazırlıkları yapmak-
tadır.

Sağlıkta Dönüşüm projesi, kamunun eczacılık mesle-
ğine bakış açısını değiştirmek suretiyle, eczacılık mes-
leğinin işleyişine doğrudan müdahale etmektedir. 
İçinde bulunduğumuz durumun bundan sonraki sü-
reçte daha da olumsuz bir yöne doğru gideceği endi-
şesi, tüm eczacı kamuoyunda ciddi bir şekilde hisse-
dilmektedir. Yaşanan gelişmeler, bu endişelerin hiç de 
yersiz olmadığını açıkça göstermektedir.

Stok düzeltme hakkı yerine, eczacının ihtiyacını kar-
şılamaktan uzak 6111 sayılı yasanın lanse edilme-
si, kapalı kapılar ardında görüşmeler yaparak eczacı 
için yaşamsal bir anlam ifade eden mal fazlası ve ti-
cari ıskontoların, doğrudan kamuya aktarılma proje-
leri, 6197 sayılı meslek yasasının güncellenememesi, 
sayısı ve kontenjanları sürekli artan eczacılık fakülte-
leri, artık taşınamaz büyüklüğe ulaşan KKİ nedeni ile 
masraflarını karşılamaya bile yetmeyecek oranda düş-
mekte olan eczane ciroları, meslek hakkı kavramının 
tartışmaya bile açılmaması gibi gelişmeler karşısında 
Türk Eczacıları Birliği’nin sessiz ve yetersiz kalması, ec-
zacıların geleceğe yönelik umutlarını yok etmektedir.

“Sağlık Meslek Mensupları Birliği Kanun Tasarı Tasla-

ğı” ile öncelikle meslek örgütümüzü yok etmek ve ça-
tımızı dağıtıp, bizleri evsiz bırakmak isteyen bu anlayış 
karşısındaki suskun bekleyişin hiçbir mazereti olamaz. 

Öte yandan, ilaç fiyat düşüşleri, kamu kurum ıskonto 
artışları gibi sebeplerle ortaya çıkan raf zararları soru-
nunun,  İlaç Fiyat Kararnamesi değişikliği ve stok dü-
zeltme hakkı olmadan yapılan İTS bildirimleriyle değil, 
sanayi ve dağıtım kanalları ile yapılacak ciddi ve orga-
nize görüşmelerle ve tüm örgütü kapsayacak bir mo-
delle çözülebileceği düşüncesindeyiz.

 Yakın zamanda karşımıza çıkacak olan sözleşme sü-
recinin iyi yönetilebilmesi, mesleğimiz açısından 
önemli bir dönüm noktasıdır. Sözleşme taslağının ör-
güt içinde değerlendirilmesi ve kendi platformlarımız-
da ciddi bir şekilde tartışılması, örgüt yapımızı sorgu-
layıcı ifadelere karşı kırmızı çizgilerimizin açıkça belir-
lenmesi hayat önemdedir.

Yukarıda açıklanan gerçekler doğrultusunda; Türk Ec-
zacıları Birliğinin,   tabanının beklentilerine yanıt vere-
cek, ülke gerçeklerine uygun, çözüme yönelik bir tavır 
sergilemesi mutlak bir zorunluluktur.

Merkez Heyetinin;  eczacı odalarını dışlayan, tabanın 
sayısal çoğunluğunu görmezden gelen, kişisel ihtiras-
ların ön plana çıktığı bir yönetim anlayışı ile sorunları-
mıza çözüm üretemeyeceği açıkça ortadadır

Tabanın bütününün yönetimde söz sahibi olduğu, ec-
zacı odalarının ikinci plana atılmadığı, karşılıklı iletişi-
min ön plana çıktığı, birlik ve dayanışma ruhunun ye-

niden hakim olduğu bir yapının,  mesleğimizin kurtu-
luşu olduğu gerçeğinden hareketle, bu yapının kuru-
labilmesi için her türlü çabayı göstereceğimizi açıkça 
ifade ediyoruz.

Eczacılığın geleceği tehlikededir. Mesleğimizin gele-
ceğini tehdit eden sorunlar yumağının çözümü nok-
tasında çalışmaya, üretmeye ve katkıyı vermeye hazır 
olduğumuzu kararlı bir şekilde ifade ederken, Merkez 
Heyetinin, tabanın bu sessiz çığlığına tercüman olan 
bizlere, kulak vereceğini umuyoruz.

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

2. Bölge Ankara Eczacı Odası

3. Bölge İzmir Eczacı Odası

7. Bölge Bursa Eczacı Odası

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

25. Bölge Mersin Eczacı Odası

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

38. Bölge Van Eczacı Odası

47. Bölge Amasya Eczacı Odası      

13 Eczacı Odasının birlikte hazırladığı uyarı mektubu TEB Merkez Heyeti’ ne gönderildi. Mektupta, eczacılık mesleğinin 
açık tehlike altında bulunduğu, yaşanan sorunların son derece ağır olduğu belirtildi. Çözüm için mevcut TEB yönetiminin 
sessiz ve yetersiz kaldığı da aşağıda tam metni verilen mektupta belirtildi...

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

KOSGEB’den Fuar Desteği
AEO Yönetim Kurulunun KOSGEB ile yürüttüğü ça-
lışmalar çerçevesinde, EXPOPHARM ULUSLARARA-
SI ECZACILIK FUARI katılmak isteyen eczane eczacıla-
rına KOSGEB tarafından % 50 oranında geri ödeme-
siz maddi destek sağlanacağı AEO web sayfasında ya-
yımlandı.
AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU; “Bilindiği gibi 
Yönetim Kurulu’muzun çalışmaları ve girişimleri ne-
ticesinde KOSGEB kredilerinden eczacıların da yarar-
lanması sağlanmıştı. Son çalışmamızla da, EXPOP-
HARM ULUSLARARASI ECZACILIK FUARI için üyeleri-
mize %50 oranında kredi sağladık.” dedi. 
EKİNCİOĞLU; fuar kapsamında eczacılıkla İlgili ürün-
ler, danışmanlık hizmetleri, kozmetikler, beslenme, 
hijyen ürünleri gibi ana ürün gruplarını incelemenin 
yanı sıra eczacılığın gelişimi ve değişimi ile ilgili ça-
lışmaları yakından gözlemleme, yurtdışındaki mes-
lektaşlarımızla fikir alışverişinde bulunma ve uluslar 
arası ölçekli bir ilaç fabrikasına ziyaret imkanının da 
sağlanacağını belirtti.

Yeni Eczacılık Fakülteleri Yolda
Bakanlar Kurulu’nun yeni fakülte, enstitü ve yüksek-
okulların kurulmasına dair kararı 15 Nisan 2011 tarih 
ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, Cum-
huriyet ve Adıyaman Üniversiteleri’ne bağlı olarak 
yeni eczacılık fakültelerinin kurulmasıyla, vakıf üni-
versiteleriyle birlikte eczacılık fakültelerinin sayısı-
nın, 2 yıl içinde 30’a ulaşacağı öngörülmüştü. 

20 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararı ile de Yüzüncü Yıl Üniversi-
tesi’nde  Eczacılık Fakültesi açılması kesinleşti.

AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU Bizim Gazete’ye 
yaptığı açıklamada; “Halihazırdaki mevcut sorunlar 
devam ettiği halde yeni eczacılık fakültelerinin açıl-
ması sorunların katlanarak büyümesine neden ola-
caktır.” dedi. 

AEO Üyelerine İndirimli 
Hizmet Sözleşmesi

Ankara Eczacı Odası üyesi eczacıların indirimli hiz-
met satın alabilecekleri bazı firmalarla anlaşma ya-
pıldığı AEO web sitesinde duyuruldu.

Duyuruda, söz konusu firmalara AEO web sayfasının 
sol tarafında bulunan “Anlaşmalı Firmalar” başlığı 
altından ulaşabileceği belirtildi.

Anlaşma aşamasında olunan diğer firmaların ise, 
sözleşme imzalanmasından sonra web sayfasındaki 
“Anlaşmalı Firmalar” başlığı altına ilave edileceği be-
lirtildi.

AEO Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ; “Odamız 
üyelerinin web sayfamızda belirtilen firmalarda ya-
pılacak indirimden yararlanabilmek için, meslektaş-
larımızın Ankara Eczacı Odası kimlik kartlarını gös-
termeleri yeterli olacaktır.” dedi.


