
Değerli Meslektaşlarımız,

Her yıl sizlere basılı olarak gönderdiğimiz Ankara Eczacı Odası rehberimiz; bu 
yıl dijital ortamda kullanımınıza açılmıştır. İlk kez Odamız tarafından hazırlanan 
dijital oda rehberinde Odamıza kayıtlı; tüm eczacıların fotoğraf ve iletişim bilgi-
lerine ulaşabilirsiniz.

*Android sistemler için Google Play, IOS sistemler 
için Apple Store’a giriş yapın.

*AEO Rehber yazarak arama tuşuna basınız.

*Uygulamayı indirdikten sonra sayfadaki adımları 
takip ederek rehberi kullanabilirsiniz. 

*AEO eczane otomasyon sisteminde 
kullandığınız e-posta adresiniz ve şifreniz 
ile rehbere giriş yapabilirsiniz. Sisteme 
kayıtlı olup şifrenizi bilmiyorsanız şifremi 
unuttum kısmına tıklayarak otomasyonda 
kullandığınız mail adresinize yeni 
şifrenizin gelmesini sağlayabilirsiniz. 

Başlat Düğmesine Basın

E-posta ve şifrenizi giriniz



* AEO eczane otomasyon sistemine kayıtlı değilseniz;
Kullanıcı başvurusuna tıklayarak sırayla;
-T.C Kimlik numaranızı,
-GSM(cep) numaranızı,
-E-posta adres bilgilerinizi girerek sisteme kayıt olabilirsiniz. Şifreniz cep telefonunuza 
sms ile iletilecektir.

*Eczacının adı/soyadı veya 
eczanenin adı veya eczacının 
çalıştığı kurum bilgilerine göre 
arama yapabilirsiniz.

*Menü tuşunu (   ) tıkladığınızda yukarıda 
belirtilen (şekil 4) bölümler karşınıza çıka-
caktır. Profilim kısmından istediğiniz veya 
eksik bilgileriniz varsa Android sistemler 
için ilgili alanın üzerine basılı tutarak, IOS 
sistemler için ilgili alanı sola kaydırarak bil-
gilerinizi düzenleyebilirsiniz. Güncelle buto-
nundan güncelleyip kaydet tuşuna basınız.



*Ayrıca Fotoğrafımı güncelle se-
çeneğine basarak vesikalık veya 
karşıdan çekilmiş fotoğrafınızı (jpg 
veya png formatında olmalıdır) 
yükleyebilirsiniz.

*Eczane Eczacıları seçeneği 
altında bölgelere ve ilçelere 
göre eczane eczacılarının bil-
gilerine ulaşabilirsiniz.

*Odamız seçeneği altında Oda-
mız Yönetim Kurulu Üyeleri, De-
netleme Kurulu Üyeleri, Haysiyet 
Kurulu Üyeleri, TEB Büyük Kong-
re Delegeleri, Bölge Temsilcileri 
ve Komisyon Üyeleri hakkında 
bilgi sahibi olabilirsiniz.

*Kamu Eczacıları seçeneği 
altında Hastanelerde, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nda, Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 
ve Üniversitelerde çalışan Oda-
mız üyesi eczacıların bilgilerine 
ulaşabilirsiniz.



*Mesleğini İcra Etmeyen Üyeler seçeneği altında şu anda herhangi bir 
yerde çalışmayan Odamız üyesi eczacıların listesine ulaşabilirsiniz. 
Çalıştığı halde bu bölümde yer alan üyelerimiz olabilmektedir. Bunun 
nedeni iş girişlerini Odamıza bildirmemelerinden kaynaklanmaktadır. 
İş giriş bilgilerinizi güncellediğiniz takdirde bu yanlışlık düzeltilecektir.

*Özel sektör eczacıları seçeneği altında depoda, firmada çalışan üye-
lerimiz yer almaktadır.

*Sorun Bildir kısmına tespit etmiş olduğunuz aksaklıkları yazıp, bize 
gönderebilirsiniz. İletmiş olduğunuz tüm sorunlar tarafımızca değerlen-
dirilecektir.

*Programın sağ üst tarafında yer alan güç simgesine tıklayarak oturu-
munuzu kapatabilir ve kullanıcı adı/şifre ekranına tekrar dönüş yapabi-
lirsiniz.

NOT: Sistem henüz kullanıma açıldığı için olası eksiklikler versiyon güncellemeleriyle giderilecektir. 
Lütfen dönem dönem rehberin güncellemelerini gerçekleştiriniz.


