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04 Kasım 1947 tarihinde Besni’de (Adıyaman) doğmuştur. İlköğren-
imini Besni Dumlupınar İlkokulunda, orta öğrenimine Besni Or-
taokulu’nu bitirdikten sonra Gaziantep Lisesinde başlamış, 1965 
yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesinde tamamlamıştır. Aynı yıl 
başladığı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Haziran 
1969 döneminde mezun olmuştur.

Temmuz 1969 yılında Yıldız Eczanesi sahip ve sorumlu müdürü 
olarak başladığı eczane eczacılığını, 30 Temmuz 1997 tarihinde 
Ümran Eczanesi sahip ve sorumlu müdürü olarak kendi isteği ile 
sonlandırmıştır.

Askerlik görevi sırasında, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ na katılmış, ambulans takım ve bölük komu-
tanı olarak Ada’ya çıkışta ve harekât sırasında etkin görev almıştır. 

Ankara Ecza Kooperatifi’nin; en yüksek pazar payına sahip depolar arasına girdiği, verimliliğin zir-
vesinde olduğu ve ortaklarına kar payı dağıttığı 1982–1992 faaliyet dönemlerinde, uzun yıllar dene-
tleme kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

2004 yılında bir yıl süre ile Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu’na danışmanlık hizmeti vermiş, bu 
dönemde, halen Ankara Eczacı Odası’nın Kocatepe’deki hizmet binasının Milli Reasürans T.A.Ş. den 
alınması ve hizmete sunulmasında yüksek özverili çalışma yürütmüştür.

18 Eylül 2005 / 30 Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı 
yapmış, gerek danışmanlık, gerekse Denetleme Kurulu Başkanlığı sırasında Sıralı Reçete Dağıtım 
Ünitesi’nde; aktif, verimli, üyeleri arasında eşitlik ve adaletli dağıtım ilkesinden sapmadan hizmet 
sunulmasında, etkin görev almıştır. Özellikle, hemofili hastalarının kamu kaynaklarını, olumsuz et-
kileyecek davranış ve uygulamalarıyla çok yönlü mücadele etmiştir. 

16 Aralık 2007 tarihinde Türk Eczacıları Birliği 36. Büyük Kongresinde Denetleme Kurulu üyeliğine 
seçilmiş, 2 yıl süre ile yürüttüğü Denetleme Kurulu üyeliği süresince pek çok komisyonda görev 
almıştır. Türk Eczacıları Birliği’ni, görevlendirildiği Türk Patent Enstitüsü ve Ankara Kent Kon-
seyi’nde temsil etmiştir.

TEB Eczacılık Akademisi’nde iki yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

TEB iştiraklerinden olan Novagenix’te yapmış olduğu kısa süreli Denetleme Kurulu Üyeliği sırasın-
da, kurumun verimliliğe ulaşamaması nedenlerini bir rapor ile ilgililere sunmuştur.

TEB Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Üyesi olarak, TEB İktisadi İşletmesi (İthal İlaç Birimi) Koor-
dinatörlüğü görevi verilmiş, tam zamanlı ve fahri olarak verilen bu görev alanı; eczacılık camiasına, 
halk sağlığına ve SGK ’ya çok yönlü hizmet sunduğu çalışma alanı olmuştur. 

Evli ve iki çocuk babasıdır.



NOT:

[İthal İlaç Birimi, disipline edilerek ve yeniden kadrolaşma ile etkin denetim gerçekleştirildi. Tam 
zamanlı ve mesai sınırı tanımadan, fahri hizmet anlayışı ile :

a) Türkiye genelinde hastaların ilaca ulaşımın süresi kısaltıldı,

b) İthalatçı firmalar birbirleri ile çarpıştırarak, fiyatların düşürülmesi sonucu kamu  (SGK) kaynak-
larına pozitif kaynak sağlandı, 

c) Reçetelerin zamanında SGK’ ya  fatura edilmesi ve reçete eksikliklerinin asgari düzeye çekilmesi 
sonucu, TEB ekonomisine milyon Eurolar mertebesinde kaynak sağlandı, 

d) TEB Yardımlaşma Sandığı ekonomik kaynaklarının amacına yönelik kullanılmasına katkı koyuldu.]


