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Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle bir arada olmanın keyfini yaşıyoruz. 

Ayrı kaldığımız bu süreçte eczacılık adına çok ciddi sınavlar verdik. Beraberliğin 
ortak sesin gücünü, meydanlarda omuz omuza olmanın hazzını yaşadık. Eczacılar 
ve eczane emekçileriyle; Türkiye’de uzun süredir sivil toplum örgütlerinden 
yükselemeyen “KOCA BİR SES,, olduk. İşte bu yüzden sadece mesleğimiz için 
değil; demokrasi adına da anlamlıydı bu ses..

Meydanlardaki o coşkunun bizlere, dergimize yansımasını umarak çıktık yola.

Çalışma sistemimizi, programımızı güncelleyerek; sizleri ilgilendiren konulara 
değinerek; sizlerden gelen önerileri değerlendirerek keyifle okuyacağınız ve 
katkınızla yeni açılımlar sunabileceğiniz bir dergi olmayı hedefledik. Dergimizin 
lokomotifi ve enerjimizin sebebi olan 21 Aralık hareketini hissettiğimiz şekliyle 
anlatmaya çalıştık.

Ufkumuzu aydınlatması ve bize kapı aralaması için İTS’ye giriş yaptık.

Birbirimizi ne kadar çok dinlersek; o kadar çok anlamaya yaklaşırız felsefesiyle; 
mesleğe emek vermiş meslektaşlarımıza mikrofon uzattık!

Ülkemizde eczacılığın kat ettiği yolu ya da kaybettiklerini tartışırken dünyada 
eczacılığın durumunu takip etmek için “Dünyanın Eczacısı,, adıyla yurtdışını 
izledik! 

İTS’yle daha sık adını duyduğumuz farmokovijilans bilimsel kimliğimizin de bir 
parçası olması sebebiyle dergide yerini almasını özellikle istediğimiz bir konu 
oldu bizim için. 
Ve son olarak; 
hepimizin korkulu rüyası “Ekonomik Kriz,, dedik. Etkileri ve sonuçlarını yaşayarak 
bizzat öğreneceğimiz bu depremden en az hasarla çıkmak hepimizin dileği! 

Keyifle okuyacağınız bir dergi olmasını diliyor; katkı ve önerilerinizi bekliyoruz.

 

ECZ. Sümeyya Yılmaz KALAĞOĞLU

EDİTÖRDEN
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K endimize, çevremize, yaşadıklarımıza dönüp bir baktığımızda, etrafımızda çizili 
çember içinde kaldığımız ve sığ tartışmalardan sıyrılamadığımızın farkına varıyoruz. 
Bir anlamda kalıplarla, klişelerle yaşıyor ve bize öğretilenler dışına çıkamıyoruz. 

Basının günlük olarak toplumun bilinçaltına verdiği –doğru, eksik, yanlı, yanlış- bilgilerle 
yönleniyoruz. Kişisel belleğimizi; bize öğretilen resmi tarih veya resmi öğretilerle birlikte 
genel toplumsal kabuller, basın ve taraf  olma fikrinin empozesi dolduruyor. 

Toplumsal kabullerin veya taraf fikirlerin genel doğru olarak kabul edilmesi ve bunun 
sıkı sıkıya sahiplenilmesi, bireysel gelişimi etkilediği gibi toplumsal değişimin de engeli 
haline geliyor.  Hâlbuki insanlar fikirlerini, hayallerini, kendi gözlemlerini öne aldığında ve 
en önemlisi başkalarının kendi adına düşünmelerine itiraz ettiğinde -kendisi olduğunda-  
siyah ve beyazın arasında binlerce rengin farkına varacaktır. Elbette ki evrensel değerler 
ve evrensel doğrular dediğimiz, bize ait olmayan ama tüm insanların sahip çıkması, taraf 
olması gereken çağdaş yaklaşımlar vardır. Demokrasinin doğru yönetim şekli olduğu, 
hukukun bütün kurallarıyla uygulanması gerekliliği savunulmalı, herkes eşittir, inancında, 
düşüncesinde, yaşamında özgürdür denilebilmelidir.

Ancak aksine, genellikle taraf olduğumuz yanı değil, karşı olduklarımızı sıralayarak 
politikaları, yaşamımızı olabildiğince sığlaştırmayı yeğliyoruz. Yerel seçimlerde olduğu 
gibi, mahalli seçimlerine günler kala dahi, hiç kimse, bir fikirden, evrensel doğrulardan 
yana olmayı düşünmüyor. Yol, su, hava gibi en yaşamsal konuların kararını veren başkanı 
seçerken mutlaka ya bir siyasi partinin fanatikliği, yani futbol takımı tutar gibi bir partinin 
taraftarlığı yapılıyor. Yaşanabilir şehir talebi olmadığı gibi yönetici adayı yerel konulara 
teğet geçebiliyor. Hal böyle olunca bugünkü gibi fikirsel ayrılıklar değil, taraflar ve o 
tarafların iktidar olma adına sahneledikleri seçim oyunları belirleyen oluyor. İşte o nedenle 
toplum bugünkü gibi ikiye ayrılıyor, cepheleşiyor.

Mevcut kitle partileri, son dönem siyaset anlayışlarında en temel ana fikirlerinde 
dahi sulandırma, sapma, kendini inkar politikaları gütmesine rağmen bu cepheleşme 

Ecz. Burhanettin BULUT / Adana Eczacı Odası Başkanı

FİKİRLERİ 
SÜZMEDEN

TARAF OLMAK
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derinleşmeye devam ediyor. Daha vahimi şu anda etkin oy payına sahip partiler 
“anket sonuçlarına göre politika” yapmalarına rağmen taraflar tepki göstermiyor.

Siyaset, kuşkusuz toplumsal yapının tüm katmanlarından etkilenmesi ile birlikte 
toplumu da değiştirendir. Ancak siyasilerin bugün, “iktidar olma” dışında başka 
alana ilgi duymaması toplumu olumlu yönlendirme ve değiştirme üzerindeki 
etkilerini azaltmıştır. Erkek egemen siyasetin erk olma kavgası tarafları birbirine 
düşman ederken Kasımpaşalılık veya sözde delikanlılık modası da toplumun içindeki 
şiddet duygusunu yeniden hareketlendirmektedir.

Yazılı basında sayfaları süsleyen şiddet haberleri, ötekileştirme girişimleri olağan 
haberler haline geldi. Artık dikkat dahi çekmeyen bu haberlere görsel basının 
magazin yoğunluklu yayınları ve vurdulu kırdılı dizileri eklenince genel toplum algısı 
şiddeti olağanlaştırıyor.    

Genel manada oluşan bu algı bir arada yaşama kültürümüzü de derinden 
etkilemektedir. Toplumun tahammül eşiği düşmüştür. Siyasetin cepheleşmesi, 
düşman ilan etme çabası bireysel olarak da kadına şiddet, aile içi şiddet ve cinnet 
geçirme vakalarındaki artışın gerekçesi de budur.

İçinde bulunduğumuz küresel kriz ve ülkede yaşayanları teğet geçmesi bir yana 
tam ortasından etkilen ekonomik bunalım, toplumun genel durumu ile buluştuğu 
noktada yaratacağı olağanüstü durumu hesaplamak çok zor değil.

Bu olağanüstü durumdan çıkış da olağanüstü önlemler gerektirecek. Ancak, çıkışın 
kimin yararına olacağı, halen belirsizliğini koruyor. Belli olan tek şey, güçlünün, 
gücünü ortaya koymayı başarabilenin, bu krizi en az zararla atlatacağı. İnsanlık 
krizi ise daha uzun bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü kadınla erkeğin, 
doğayla insanın barışması, yabancılaşmayı kırması ve özgürleşmesi, ancak başka bir 
hayat algısıyla, başka bir hayat hayalinin hayata geçmesi ile mümkün olacak. Ama bu 
gerçekleşmediği sürece de, “yaşadım” diyebilmek için, yalana sarılmak gerekecek. 
İnsanın kendisini gerçekleştirmesi olarak özgürlük kapımızdan girmedikçe, şiddet, 
vurdumduymazlık, etik dışı davranışlar da moda olmayı sürdürecek. Kendi aklımızın 
süzgecinden geçirmediğimiz her pozisyon alış, bizi geriye doğru atmaya devam 
edecek.

O yüzden, önce kendi aklımıza, sonra kolektif aklımıza güvenelim. Fikir sahibi 
olmak için çalışalım ki taraf olabilelim. Taraf olmayı başaralım ki, özgür olabilelim ve 
geleceğimizi ellerimize alalım. 
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Ecz. Burhanettin BULUT 
(Adana Eczacı Odası Başkanı): TEB’in değerli baş-
kanı merkez heyetimizin değerli üyeleri, değerli oda 
başkanlarım, değerli meslektaşlarım, hepinizi Ada-
na Eczacı Odası adına saygıyla selamlıyorum. Urfalı 
meslektaşlarımıza da konuk severlikleri için çok te-
şekkür ediyoruz. 

Sanırsınız ki Oda başkanlarının söylediği sözleri: yü-
rüyüş yapalım veyahut da basın açıklaması yapalım, 
gazete ilanı verelim gibi sözleri, salon ayakta alkış-

layacak. Ancak ne hikmetse o güzel sözlere rağmen 
çok ciddi bir tepki, çokta ciddi bir alkış gelmedi. Ne-
den acaba? Aslında biz SGK’yla ilgili, içinde bulun-
duğumuz durumla ilgili konuşmalar yapıyoruz ama; 
şu örgütü çok tariflemiyoruz aslında. Sıkıntı da gali-
ba burada. Son bir yıla baktığımızda 6 tane başkan-
lar toplantısı yapmışız. Bugün de İkinci Bölgeler Ara-
sı Toplantıyı yapıyoruz. Bu yaptığımız toplantılardan 
sadece bir tanesinde kendi gündemimiz var. Zan-
nedersem oda çalışma raporunun sunulduğu baş-
kanlar toplantısı. 6 ay boyunca SGK’yla boğuştuk, 

36. DÖNEM İKİNCİ
BÖLGELERARASI 

TOPLANTI
ŞANLIURFA

36. Dönem Birinci Bölgelerarası Toplantı 27-29 Kasım 2008 tarihleri arasında 
Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Mesleğimiz açısından son derece önemli bir tarihi 
eşik sayılan 21 Aralık eylemi kararının alındığı bu toplantıda Oda başkanımız 

Ecz. Burhanettin Bulut’un yaptığı konuşmayı özetleyerek yayımlıyoruz.
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sözleşmelerle ilgili. Neredeyse bizi bunalıma soktu. 
Eczanesinde oturan eczacısından örgüt üyelerine 
kadar. Bir meslek örgütüne, bir mesleğe yapılacak 
en büyük kötülük sürekli o mesleğin önüne, o örgü-
tün önüne sorun atmaktır; buyurun size sorun boğu-
şun. İçinde yaşadığımız durum da bu. Tabi ki dışarı-
dan gelen sorunlar önemli. Çünkü gelecek kaygısı 
yaratan sorunlar hemen hemen hepsi. Ancak daha 
da önemli olan sizin o gelen sorunlara karşı nasıl bir 
tavır alacağınıza ilişkin karar alabilmeniz. Örneğin 
kriz gündemimizde. 1929 yılından sonraki en büyük 
kriz yaşanıyor. Gelecek on yılları etkileyecek bir kri-
zin içindeyiz. Bu krizden en fazla etkilenecek sektör 
ilaç sektörüdür. Hele Türkiye’de. Neden? Öyle bir 
ilaç fiyatlandırma talimatımız var ki oraya kurallar 
konulmuş işte 3 ayda bir Euro’daki hareketliliğe 
göre fiyat belirlenecek diye yazılı genelgesi var ama 
fiyatların çıktığı yok. Dışa bağımlıyız. Tüm bunlardan 
şu çıkıyor ortaya; yarın ilaç yokluğuna gelebiliriz. İlaç 
firmaları ithalat yapmayabilir. Bu kadar dengesiz bir 
uygulama olmaz. Bizler gibi ilaç firmaları da bir yere 
kadar gelir, bir yerden sonra durur. Kamu birikimi 
transferi sonucu devletin hizmetleri karşılayamaya-
cak noktaya gelmesi, sağlık meslek çalışanları ile 
merkezi hükümet arasında kaçınılmaz olarak çatış-
ma potansiyelini içinde taşır. Sağlıkta ticaretleşme-
ye itiraz etmemek, sürecin bir parçası olmayı kabul 
etmek demektir. 

Kürsüye çıkan tüm oda başkanları, merkez heyeti 
sorunları biliyor. Bunu kaleme de alıyor her tarafta 
da dile getiriyor. Ama bunun yanında tabi rutinleri-
miz var zaman bulmakta sıkıntı çekiyoruz tüm za-
aflarımıza rağmen, gelecek konseptlerini oluşturma 
zorunluluğumuz var. Burada bizim unutmamamız 
gereken noktada bu. Şayet biz normal zamanımız-
daki davranışlarla devam edersek; o zaman işte 
rutin içerisinde boğuluruz. Önemli olan anormal za-
manlardaki davranış şeklimizdir. Yani örgütümüzün 
davranış şeklidir. Kaç toplantıdır söylüyoruz kişisel-
liklerimizi bir tarafa bırakalım, örgütlü güce inana-
lım. Sorun merkezileşti. Bu merkezileşen sorunun 
karşısında çözümü de merkezde. 

Bu işin çözümü için mutlaka bir komisyon kurulması 
lazım. Odaların içinde olduğu. Niye odaların içinde 
olduğu? Bu işin sorumluluğunu 11 kişiye bırakama-
yız, bu iş bu kadar kolay değil. Bu iş bu kadar basit 
değil. Bu iş ben lafımı söylerim, geriye çekilirim, so-
rumluluk almam diyerek kendinizi dışına atacağınız 
bir sorun değil. O vesileyle mutlaka konulara vakıf 
arkadaşlarımızdan, heyetler oluşması lazım. Bu he-
yetlerde her bölgeden özellikle büyük şehirlerden ar-
kadaşlarımızın olması lazım. Uzmanlardan mutlaka 
faydalanmamız lazım. Birkaç tane eylem planlanıp 
hazırlandı afişler hazırlandı ertesi günde kaldı. Yani 
bizim mutlaka bir yol haritası çizmemiz lazım. Bizim 
yapacağımızın mutlaka ortak eylem olması lazım. 
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TARİH: 21 ARALIK 2008

ARTIK 

YETER!
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Her sene Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk 
Eczacıları Birliği arasında yaşanan ilaç alım 
protokolü hazırlanması için yapılan yoğun 

görüşmeler, 2008 yılında Şubat-Haziran ayla-
rı arasında uzun bir zamana yayıldı. Kimi zaman 
tam anlaşmaya varılmışken, arkasından yeni istek 
ve değişiklikler SGK tarafından protokole konul-
maya çalışıldı. Yaşanan uzun süreçte sayısız top-
lantılar yapan TEB, eczacı açısından oluşan hak 
kayıplarının giderilmesi için gösterdiği direniş ile 
28.06.2008 tarihinde durdu. Türk Eczacıları Birliği, 
meslektaşlarımız açısından oluşan hak kaybının ve 
mağduriyetin giderilmesi sağlanmadan protokole 
imza koymayacağı bilgisini, kamuoyu ile paylaştı. 1 
Temmuz 2008 tarihinde ilaç hizmetinde yaşanabi-
lecek sıkıntı nedeniyle Türk Eczacıları Birliği Mer-
kez Heyeti, İstanbul, Adana ve Konya Eczacı Oda-
sı Başkanlarından oluşan heyetin, Hükümetin 3 
Bakanı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Maliye Baka-
nı Kemal Unakıtan, ile yaptığı görüşmeler, akşam 
saatlerinde sonuçlandı. Görüşme sonunda, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve TEB 
Başkanı Erdoğan Çolak, eczacı ıskontosu konu-
sunda uzlaşmaya varıldığını basına açıkladılar. Bu 
görüşme neticesinde,  protokol içeriğinde yer alan 
“Eczacı İskontoları” ile “Firma İskontoları” Sağlık, 

Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları ile 
sağlanan mutabakat sonucu 30 Haziran 2008 tari-
hinde imza altına alındı. Ancak TEB tarafından yapı-
lan tüm görüşme, yazışma ve aradan geçen süreye 
karşın, protokol hükmü olan ve 3 Bakanın imzasını 
taşıyan “Eczacı İskontoları” ile “Firma İskontoları” 
nın yeni oranları Temmuz ayı sonunda bile SGK yet-
kilileri tarafından yürürlüğe sokulmadı.

Son olarak, 29 Temmuz 2008 tarihinde konu ile 
ilgili Ankara’ da yapılan 4.Başkanlar Danışma Ku-
rulu Toplantısı sonrası 51 Eczacı Odası Başkanı ve 
Yöneticileri, TEB ile birlikte Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ve SGK yetkilileri 
ile bir görüşme yaptı. Ancak yapılan toplantı sonu-
cu konu ile ilgili mutabakata varılamadı. 

31 Temmuz Perşembe günü Adana, Mersin, Hatay, 
Osmaniye Eczacı Odası Başkan, Yöneticileri, Hukuk 
Danışmanları ve tüm üyelere ait sözleşmelerle bir-
likte saat 11:00’de Adana SGK Sağlık Sosyal Gü-
venlik Merkezi Müdürlüğü’ne gidildi. Kurum Yetkili-
si tarafından sözleşmeler teslim alınmadı. 4 Bölge 
eczacılarının, 2008 SGK Protokolü’nün gereği olan 
sözleşmelerinin 01.08.2008 tarihinden önce Kuru-
ma teslim işlemi ancak PTT ALOPOSTA yöntemi ile 
saat 16:00 da Kuruma teslimi ile tamamlanabildi.
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Haziran ve Temmuz ayında yaşanan süreç en kısa 
bu şekilde anlatılabiliyor. Ancak eczacıların, görüş-
meleri yapan meslektaşlarımızın halini bir düşü-
nün…. Sözleşmem kabul edildi mi? İlaç verebilecek 
miyim? Provizyon sistemi çalışacak mı? Bir aydır 
verdiğim reçetelerin faturasını kesebilecek miyim? 
Teknoloji çağındayız ama yanlış haberler, dediko-
dular kafamızda acabalar oluşturdu. Bilgi kirliliği, 
doğruların önünü tıkadı. Halka sağlıklı ilaç hizmeti 
veren eczacıya bunlar yapılmamalıydı. Hükümetin 
3 Bakanı imza atıyor, imzanın gereğini yapacak bü-
rokrat yapmamakta direniyor. Siyaset, iradesini ko-
yuyor görüşmeler tamamlanıyor; bürokrat emir ve-
riyor, sözleşmeler alınmıyor, provizyon sisteminde 
ıskonto düzenlemesi yapılmıyor, protokolün gereği 
uygulamaya geçmiyor. Iskontolar sisteme geç işle-
niyor ve girilen reçetelerin Düzelt-Kaydet işleminin 
yapılması emrediliyor. Düzeltmeyi yapmazsanız ay 
sonlandırma işlemi yapmanıza izin verilmiyor. 

SGK ile ek protokol imzalandı. Devlet kamu kurum 
ıskontolarından oluşan zararı Haziran ayında kabul 
etmişti ancak bunun Devlete ayrı bir yük getireceği-
ni belirterek, kamu kurum ıskontolarında düzenle-
me yapılmadı ve sorunların 31 Aralık 2008 e kadar 
çözüleceğine söz verdiler. 

Mesleğimizi uygularken, sadece protokol ve SUT 
değişikliklerine, gereksiz bürokratik isteklere biz-
leri yoğunlaştırarak, yeniliklere ve gelişmelere ve-
receğimiz enerjimizi tükettiler. Bizleri birbirimizden 
ve örgütümüzden uzaklaştırmaya, eczanesinde ka-
palı ve yalnız kalmış, işten kafasını kaldıramayan 
eczacılar haline getirmeye çalıştılar. Burada eczacı 
odaları ve yöneticilerine büyük bir görev düşmekte 
idi: Meslektaşlarını bilgilendirmek ve onları bir ara-
da tutmak…. Adana Eczacı Odası olarak, gelişmele-
rin içinde olduk ve her anı üyelerimizle paylaştık ve 
onları bilgilendirmeye, bir arada tutmaya çalıştık. 

Kasım ayının sonuna geldiğimizde TEB 36.Dönem 
Bölgelerarası Toplantısı yapıldı. Şanlıurfa’da ya-
pılan toplantıda katılımcılar gelinen son durumun 
ve eczacıların yaşadıkları sıkıntıların artık katlanıl-
maz noktada olduğu konusunda görüş belirttiler. 
SGK’nın yapılacak protokol görüşmelerinde TEB’ni 
devre dışında bırakma çalışmaları, 6197 Sayılı Ec-
zacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da yapılacak 
değişiklik ile eczacı ortaklığının gündeme getirilme-
si ve eczane zincirinin önünün açılması çalışmala-
rı, hazırlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Kanun Tasarısı ile ilaç ve eczacıyı birbirinden ay-
rıştırma çalışmaları, Kamu Kurum Iskontolarının 
eczaneler üzerinden geçirilerek eczacıların zarara 
uğratılması uygulamasına devam edilmesi, yıllardır 
düşen ilaç fiyatlarının, eczanesinde sermayesini 
eritmesine karşın kamu yararı adına sesini çıkar-
mayan meslektaşlarımızın, tüm ilaçlarda bir ge-
cede Kamu Kurum Iskontolarının  %4’ten  % 11’e 
çıkartılması ile yeniden zarara uğratılması, eczacı 
örgütlerinin tüm iyi niyetli girişimlerine karşın mu-
ayene ücretlerinin eczaneler üzerinden tahsiline 
devam edilmesi ve eczacıların hastalar ile yaşadık-
ları sorunların yetkililerce umursanmaması, Sağlık 
Uygulama Tebliği’nin sık sık değişmesi ve her SUT 
yayımlanmasında eczacıların yaşadığı kaos, SGK 
Provizyon Sistemi’nin sık sık devre dışı kalması ve 
kamu yetkililerin bu konudaki vurdumduymazlığı, 
TEB ve Eczacı Odalarının tüm iyi niyetli girişimine 
rağmen, eczane bütçelerine vurulacak son darbe 
olacak SGK ödemelerinde % 75- 90 avans ödeme-
si sorununun bu güne kadar çözülmemiş olması, 
yapılan yönetmelik değişikliği ile aşıların eczane 
dışında satılmasının önünün açılması, dünyada 
başka örneği olmayan “Günübirlik Tedavi” kavramı 
ile ayaktan tedavide hastaneden ilaç kullanılması, 
örnekleme yöntemi uygulamalarında eczacının ya-
şadığı ekonomik kaos, SGK’nun TEB ile imzalanan 
Protokol’e aykırı tek taraflı olarak odaların reçete 
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dağıtım maddesini iptal etmesi (SGK 2008 Yılı İlaç 
Alım Protokolünün 3.7 maddesi), hazırlanan OTC 
listesi ile fazla miktarda ilacın eczane dışına taşı-
ma çabaları nedenleri ile 

Eczacılar “ARTIK YETER”  diyordu. 

Şanlıurfa Bölgelerarası Toplantısı sonucunda;

 • İsteklerimizin sıralanacağı bir bildirge yayınlanması,

 • Bir eylem takviminin oluşturulması,

 • TEB ile birlikte eylem takvimini ve şeklini belirle-
mek üzere Eczacı Odası temsilcilerinin katılımı ile 
bir komisyon kurulması ve hemen çalışmaya baş-
laması kararı verildi. 

Eczacılık mesleğinin sorunları ve bu sorunların halk 
sağlığına olumsuz yansımaları ile ilgili olarak eylem 
sürecinin başlatılması kararı alınmıştı. Bu doğrul-
tuda, gerekli çalışmalar başlatılarak, TEB Merkez 
Heyeti’nin çağrısı ile, 10 eczacı odasının (İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana, Konya, Samsun, Eskişehir, 
Diyarbakır, Zonguldak ve Tokat) temsilcilerinden 
oluşan Miting Komisyonu, 02 Aralık 2008 tari-
hinde Ankara’da toplanarak mitingin 21 Aralık’ta 
Ankara’da yapılmasına karar verdi. TEB Merkez He-
yeti ve Miting Komisyonu, Miting öncesinde kamu-

oyunu bilgilendirmek üzere sürdürülecek çalışma-
ları içeren eylemin başlangıç takvimini oluşturdu; 4 
Aralık 2008 Perşembe günü saat 12.00’de TEB ve 
Bölge Eczacı Odaları eş zamanlı Basın Açıklaması, 
6 Aralık 2008 Salı günü Ankara’da Sağlık Bakanlı-
ğı Binası önünde, TEB Merkez Heyeti ve 51 Eczacı 
Odası Başkanının katılacağı bir basın açıklaması,19 
Aralık 2008 Cuma günü TEB tarafından tüm yayın 
organlarına basın bildirisi gönderilmesi ve 3 ulusal 
gazeteye ilan verilmesi. 

Ayrıca halkı bilgilendirmek üzere eczanelerimizin 
vitrinini kaplamak üzere afişler, ulusal ve yerel rad-
yolarda yayımlanmak üzere radyo anonsları hazır-
landı. 

ECZANENİZE ve ECZACINIZA SAHİP ÇIKIN….

Radyo anonslarında önemli bir anons geçiyordu, 
eczacılarınıza ve eczanenize sahip çıkın…. YAŞA-
MAK VE YAŞATMAK ZORUNDAYIZ diyen eczacıları-
nıza sahip çıkın deniliyor.

5 Aralık’ta Adana’ya eczane vitrinlerini kaplayacak 
olan afişler ulaştı. Eczacı Odasına gelen meslektaş-
larımız el birliği ile afişlerin ayrımını ve temsilcilik 
bölgelerine göre dağıtımını sağladılar. Kurban Bay-
ramı tatili öncesinde eczanelerimiz afişlendi. Adana 
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Eczacı Odası web sayfasında miting organizasyonu 
ile ilgili duyuru yapıldıktan sonra mitinge katılmak 
isteyenler çığ gibi artmaya başladı. 

Gazetelerde ilanların, radyolarda anonsların duyul-
masından sonra, eczanelerinde afişle karartıldığını 
gören halkımızda eczacısını ve eczanesini sahip-
lenmeye başladı. Halkımız, eczanesine ve eczane-
sine sahip çıktı.

Adana’dan 21 Aralık mitingine ilk aşamada 20 oto-
büs ile gidileceği düşünülürken, 17 Aralık Çarşam-
ba günü 30 otobüs ve 1400 kişi olmuştuk bile…. 
Adana Eczacısı, Adana Eczane Teknisyeni, Adana 
Halkı “ARTIK YETER” diyordu.

Yönetim Kurulumuz, Genişletilmiş Kurul’da görev 
alan ve gönüllü tüm meslektaşlarımız ile birlikte 
mükemmel bir miting ve otobüs organizasyonu ha-
zırladı.

Otobüslerin toplanma noktaları, otobüslerden so-
rumlu arkadaşlarımız, otobüslerde yolculuk yapa-
cakların listesi gece-gündüz demeden yoğun bir 
çalışma ile hazırlandı. Burada bir kez daha Yöne-
tim Kurulumuza, Yönetim Kurulu yedek üyelerimiz, 
kurullarımız ve komisyonlarımız ile Odamız çalışan-
larına ve gönüllü olan meslektaşlarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.

MİTİNG KARDEŞLİĞİ

Miting için megafonlarımızla hazırdık. Sloganlarla 
Eczacı Odasında alıştırma bile yaptık. 21 Aralık için 
özel olarak turuncu renkli “ADANA ECZACI ODASI” 
şapkalarımız hazırlandı. Adana, 1600 kişi ile mi-
tinge hazırdı. 20 Aralık Cumartesi saat 23.30’dan 
itibaren Mola Tesislerinde otobüslerimiz toplan-
maya başladı ve otobüslerimize numara verilerek, 
pankartlarımız asıldı. Kozan ve Ceyhan’dan gelen 
meslektaşlarımız da bize buradan katıldılar. Gü-

ney Ecza Koop.’un hazırlamış olduğu kumanyalar 
otobüslere paylaştırıldı. 1600 kişi “ARTIK YETER” 
demek için hazırdı. 

Meslektaşlık, işveren-çalışan birlikteliğinden sonra 
bir paylaşımı yaşıyorduk; miting kardeşliği…. Her-
kes birbirini kolluyor, gözlemliyor, yardım ediyor ve 
bu büyük organizasyonun mükemmel geçmesi için 
çaba gösteriyordu. 

34 otobüs ile Adana’dan Ankara’ya doğru yola çık-
tık. Yolumuz kısa idi, ancak miting için toplanma-
ya vaktimiz olduğundan molalarımızı uzun tuttuk, 
yavaş hareket ettik. Mola yerlerinde birbirimizi 
turuncu renkli şapkalarımızdan tanıyorduk ve kay-
betmiyorduk. Ankara’nın Gölbaşı girişinde TEB’in 
hazırlamış olduğu kumanya, pankart, önlükler ve 
yağmurluklar alındı. Yağmurlu bir günde otobüsle-
rimiz Ankara Adliyesi’nin arkasına yönlendirildi ve 
orada Adana Eczacı Odası olarak toparlanmaya 
başladık. Kurtuluş Parkı’ndaki toplanma noktası-
na kadar sloganlarla yürüdük. Miting otobüsünden 
Moğollar’ın “BİR ŞEY YAPMALI” adlı parçası çalıyor-
du. Biz, 1600 kişi ile, mesleğimiz için, bir şey yap-
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mak için Ankara Kolej Meydanı’ndaydık. 320 sıralık 
kortejimiz göz kamaştırıyordu. 

İLAÇLARIN EFENDİSİ

Miting alanına 4.sırada girmemiz gerekirken, son 
sıralarda alındık. 32.000 kişinin arasına turuncu 
şapkalarımızla girerken her yerden belli oluyorduk. 
Miting alanında güzel bir organizasyon vardı. Mitin-
gin şarkısı “İLAÇLARIN EFENDİSİ” çalıyordu. Ekrem 
ve Aytaç’a bir kez daha teşekkür ederiz bu şarkı 
için….Mitinge daha da anlam kattı bu özel şarkı.

Sözleri de anlamlı bir o kadar da….

Bugüne kolay gelmemiş

Ömrünü mesleğe vermiş

Herkes de bunu bir görseymiş

Gündüzü geceye katmış

Bilgiyi herkese açmış 

Ne kadar hizmet verirse

O kadar gurur duyarmış

Dert ortağındır eczacı

Sırdaşın, ailen eczacı

Gönüllü halk danışmanı

Hak ediyor böyle şanı

İlaçların efendisi

Sağlığın yıkılmaz kalesi

Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara bir kez 
daha, 32.000 kişiyle  haykırdık….”ARTIK YETER” 
diye… Eczacılar “ARTIK YETER” diyor. 

İsteklerimiz basitti:

 • GİZLİ ECZANE ISKONTOLARINI ARTIK ÖDEMEK 
İSTEMİYORUZ

 • MUAYENE ÜCRETİ DEĞİL, ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZ-
METİ

 • PROVİZYON SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI HASTA-
NIN İLACA ULAŞMASINI ZORLAŞTIRIYOR!

 • AVANS ÖDEMESİ ECZANELERİN KAPISINA KİLİT 
VURDURUR

 • YEŞİL KART ve KONSOLİDE BÜTÇEDE BİR TÜRLÜ 
ÇÖZÜLEMEYEN GERİ ÖDEME GECİKMELERİ

 • ŞİRKETLEŞTİRME GİRİŞİMİNE KARŞI ZİNCİRLERİ-
MİZDEN KURTULALIM BİZİM 6197’MİZ!

 • HAKSIZ REKABETE VE SUİSTİMALLERE KARŞI 
REÇETE DAĞITIM SİSTEMİMİZİN DEVAM ETMESİNİ 
İSTİYORUZ!

Bizi meydanlara indirenler artık bunu görmeliler. 

Mesleğimizi yok etmeye çalışanlar, eczacı örgütünü 
yıkmaya, bölmeye çalışanlar….

Sizin oyununuza gelmeyeceğiz. 

Eczacı, sırdaşdır. 

Eczacı, gönüllü halk danışmanıdır. 

Eczacı, sağlığın yıkılmaz kalesidir.

Eczacı, “İLAÇLARIN EFENDİSİ” dir.
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BİRİ
BİZİ 

GÖZETLİYOR MU?

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
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Türkiye’de dünyada ilk kez uygulanacak bir yön-
temle İlaç Takip Sistemi çalışmalarının başla-
ması, haklı olarak başta eczacılar olmak üzere, 

sektörün tüm kesimlerini endişelendirdi. Sahte ilaç-
ların üretim, dağıtım ve kullanımının engellenerek; 
hasta sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hedefi ile 
tüm dünyada başka başka yöntemlerle çok yeni bir 
dönemde tartışmaya açılmış olan İTS benzeri sistem 
geliştirme projeleri var. Ancak Türkiye, kendisini her-
hangi bir geçiş süresi tanınmaksızın sisteme adapte 
etmeye hazırmış izlenimi veriyor. Bu da çalışmanın 
“deneysel” yönünü önplana çıkartıyor ve İTS’yi eczacı 
üzerinde yapılan bir “deney” olmaktan çıkıp, bilimsel 
temellerle, gerçekten hasta sağlığına, sektör ve kamu 
yararına uygun bir sistem haline getirilmesi konusun-
da çaba sarf etmek gerekiyor. 

Elinizdeki dosya, İTS’nin gerekçesi olarak sunulan 
“sahte ilaç” konusuna genel bir giriş yaptıktan sonra, 
Türkiye’de kurulmak istenen İTS sistemini, bu siste-
min eczacı açısından sorunlu yönlerine daha titizlikle 
eğilerek tartışacak.

GİRİŞ

Sahte ilaçların dünyada standart bir tanımı yoktur. 
Her ülke kendi kanuni düzenlemeleri ile, bir sahte ilaç 
tanımı yapmaya başlamıştır. Ülkemizde de İTS gibi bir 
sistemin kurulmaya kalkışılmasına rağmen, henüz bir 
“sahte ilaç” tanımının dahi olmaması, elbette düşün-
dürücüdür. Dünyanın sahte ilacı nasıl tanımladığını 
öğrenmek, bu konuda da bir başlangıç noktası oluş-
turabilir belki…

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sahte ilaç: "kasten ve do-
landırıcılık nedeniyle ilacın kimliği ve kaynağına ilişkin 
yanıltıcılıktır. Sahte ilaç, hem orijinal hem de jenerik 
ilaçlar açısından söz konusu olabilir. Aynı zamanda, 
sahte ilaç doğru, eksik ya da yanlış etken madde içe-
riyor olabileceği gibi, hiç etken madde içermiyor da 
olabilir. Ya da sahte paketlere sahip olabilir”. 

Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre, dünyada ortala-
ma sahte ilaçların yüzdeleri aşağıda verilmektedir: ,

Herşeyden önce, ilaç takibi, hasta güvenliği açı-
sından ilaç üreticilerinin olduğu kadar, eczacının 
da sorumluluğu altında bir olgudur. Eczacı, hasta-
ya ulaştırdığı ilacın hasta güvenliği ve ilaç etkililiği 
bakımından standartlara uygun olmasını sağlamak 
durumundadır. Bu bakımdan da güvenilir bir teda-
rik zinciri içinde ilacı hastaya ulaştırmak, eczacının 
görevidir. Son yıllarda ilaç teknolojilerinin ilerlemesi 
ve eski teknolojilere ulaşmanın kolaylaşması ile bir-
likte, sahte ilaç piyasasındaki artış, hem üreticiler 
ve eczacılar açısından, hem de hasta güvenliği için 
önemli bir tehdit oluşturmaktadır. 

Son yıllarda, sahte ilaçların üretiminde büyük bir ar-
tış söz konusu olmuştur.  Dünya Sağlık Örgütü’nün 
tespitlerine göre dünyadaki  ilaçların %6’sı sahtedir, 
ABD’de lipit düşürücülerden kanser ilaçlarına kadar 
geniş bir yelpazede sahte ilaçlar tespit edilmiştir. Ül-
kemizde ilaç dağıtımının genel olarak güvenli olma-
sına rağmen, bazı gelişmekte olan ülkelerde ilaçla-
rın %50’sinin sahte olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
oran Afrika kıtasında %80’lere kadar çıkmaktadır. 
Özellikle, yüksek satış oranlarına sahip ilaçlar tak-
lit edilmektedir. İnternet ortamında satılan ilaçların 
sahte ilaçların dağıtımında en etkin yollardan biri 
olduğu bilinmektedir. Sahte ilaçları piyasaya süren-
lerin ilaçların paketlerini başarıyla kopyalayan tek-
nolojiler kullanmaları bu tehlikenin boyutlarını ar-
tırmaktadır. Çünkü kopyalanan ürünlerin paketleri 
hastaların ayırt edemeyecekleri kadar orijinallerine 
benzeyebilmektedir. 

Sahte ilaçların kullanılması, farklı hastalıklar ve hat-
ta ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi sonuçlar 
yaratmaktadır. Bazı sahte ilaçlarda toksik maddeler 
bulunmaktadır. Bu toksik maddeler sahte ilaç üre-
ticisinin ilaçlardaki tadı da taklit ederek gerçekmiş 
havası vermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. 

Etken madde içermeyen ürünler,                                                                                                      % 32. 

Yetersiz etken madde içeren ürünler                                                                                             % 20.2

Yanlış etken madde içeren ürünler,                                                                                               % 21.4 

Doğru etken madde içeren fakat sahte kutulu ürünler                                                                % 15.6

Orijinal ürünlerin kopyaları                                                                                                                   % 1 

Yüksek oranda saf olmayan ve kontaminant içeren ürünler                                                          % 8.5 
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Global sağlık otoriteleri sahte ilaçların sebep olduğu  
bir çok ölüm ve hastalık vakası olduğunu belirtmiştir.

Sahte maddeler veya eksik tedavi, beklenmedik ad-
vers reaksiyonlardan toksisiteye ve/veya anaflaksi-
ye kadar uzanan durumlardan dolayı bireylere zarar 
verebilir. Örneğin, etkisiz bir kanser ilacının kullanı-
mı tümör gelişimini engellemezken (ABD’de sahte 
kanser ilaçları FDA tarafından toplatılmıştır), antibi-
yotikler bir bulaşıcı hastalığı tedavi etmeyecek veya 
sahte aşıyı içeren bir “aşılama” hastalıktan korunma 
sağlayamayacaktır. Uygun olmayan tedaviler, hasta-
lıkların artan düzeyde bulaşmasıyla veya antibiyotik 
direncinin gelişimiyle, kamu sağlığı açısından bir risk 
teşkil eder. Ayrıca, sahte ilaçların meşru tedarik zin-
cirine girmesi durumunda, ulusal sağlık sisteminin 
güvenilirliği de zedelenebilir, çünkü hastalarda 

tamamen güvenli tedavile-
re karşı mantıksız 

bir korku 
gelişebilir. 

TÜRKİYE’DE SAHTE İLAÇ

Türkiye’de sahte ilaçların boyutu bilinmemektedir. 
Ancak kendisi de bir “sahte ilaç” türü olan sahte 
kupürlerin varlığı, geçtiğimiz dönemde eczacıları da 
hedef alan çeşitli operasyonlarla açığa çıkartılmış-
tır. Yine de, hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan 
dünyayı bu kadar saran bir sahte ilaç olgusunun ül-
kemizde olmadığını düşünmek doğru değildir.  Diğer 
yandan, sahte kupür olgusu, özellikle pahalı olan 
ilaçları üreten çokuluslu şirketleri rahatsız etmekte-
dir. Business International Monitor LTD (Uluslarara-
sı İş İzleme Şti.) tarafından yapılan 2008 Türkiye İlaç 
ve Sağlık Raporu’na göre, piyasadaki sahte ilaçları 
oran olarak azaltmak üzere hazırlanan İlaç Takip 
Sistemi’nin başlaması konusunda hükümetin karar-

lılığı, çokuluslu şirketler açısından Türkiye ilaç piya-
sasındaki riskleri azaltmaktadır. Temmuz 2008’de 
Sağlık Bakanlığı ilaç şirketlerine gönderdiği yazıda, 
yanlış fiyat etiketli sahte kutular konusunda uyarmış 
ve depolar, eczaneler ve hastaneler düzeyinde bun-
ların orijinal olduğunun teyit edilmesini istemiştir. 
BIM Raporu’na göre, sahte kutu sorunu özellikle pa-
halı ve kronik hastalıklarda kullanılan hipertansiyon, 
diyabet, depresyon ve kanser alanlarında daha fazla 
görülmektedir. BIM, bu pazarın yüzde 10 civarında 
olduğunu ve 7.9 milyon dolara karşılık düştüğünü 
ileri sürmekte, pazardaki bu sorunun İTS ile birlikte 
ortadan kaldırılmasının ilaç şirketleri için güvenli bir 
ortam yaratacağını iddia etmektedir.   

Görüldüğü gibi, İlaç Takip Sistemi, daha çok sahte 
kutu sorunu olan ülkemizde, bu da bir sahte ilaç 
problemi olmasına ve diğer sahte ilaç problemleri-
nin açığa çıkmamış olmasının bunların olmadığı an-
lamına gelmemesine karşın, ilaç sanayini koruma 
temelinde şekillenmekte, geliştirilmiş olan İlaç Takip 
Sistemi modeli de bu öngörü-
yü doğrulamaktadır.

TÜRKİYE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ

Sistemin uygulamaya konulması için, Sağlık Bakan-
lığı tarafından, “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Eti-
ketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” 02.02.2008 tarih 26775 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönet-
melik değişikliğine binaen 11.02.2008 tarih ve 856 
sayılı Bakanlık onayı ile “Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod 
Uygulama Kılavuzu” yayımlanmıştır. İlaç Takip Siste-
mi 01.01.2009 tarihi itibarı ile ilk aşamada sanayi 
ve eczaneler alanında hayata geçecek ve takip eden 
1 yıl içerisinde (01.01.2010) piyasadaki barkodlu 
ürünler eritilmeye ve karekodlu ürünler tam anla-
mıyla kullanılmaya başlanacaktır. İlaçların karekod 
ile takibi en önemli parametrelerden biri olacaktır.

İlaç Takip Sistemi;

• İlaçlar üstünde önceden kullanılmakta olan barkod,
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• İlaçların üstüne konan ikinci bir tanımlayıcı

• Bu tanımlayıcı içindeki bilgilerle sistem 

merkezine yapılacak bildirimleri içermektedir.

KAREKODLARDA BULUNAN BİLGİLER

• Barkod (EAN barkodunda bulunan numara)

• Seri numarası (serial number)

• Batch veya Lot numarası (Eski seri numarası)

• Son kullanma tarihi

İLAÇ TAKİP SİTEMİ’NİN İŞLEYİŞİ

Her kutu ilacı gittiği her noktadan bildirim alarak iz-
lemeyi hedefleyen İlaç Takip Sistemi için, üç aşama-
lı bir geçiş süreci öngörülmektedir. 

Birinci aşamada İlaç Takip Sistemi veri tabanı, ba-
sılan tüm barkodları, üretici firmalara, aktivasyon 
sistemi aracılığı ile bağlayacaktır. İkinci aşamada 
üretici firmalar, bünyelerine girişi yapılan 2 boyut-
lu barkodların geri bildirimini, sistem veri tabanına 
anlık (online) olmadan yapmak durumundadır. Bil-
dirimi yapılan barkodlar, üretim esnasında ilaçla-
rın üzerilerine yapıştırılarak dağıtımı yapılacaktır. 
Üretici firmalar çıkışını yaptıkları ürünler için de İlaç 
Takip Sistemi veri tabanına geribildirim yapmak du-
rumundadır. Üçüncü aşamada ise ecza depoları, 
sisteme gelen ilaçları okutarak İlaç Takip Sistemi 
veri tabanına geri dönüşüm yapacak ve bu dönü-
şümü üretici firmaya da onaylatacaktır. Kurulacak 
merkezi sistem, her kutu ilacı gittiği her noktadan 
bildirim alarak izlemeyi hedeflemektedir. İzleme 
Sağlık Bakanlığı’nca yapılacaktır.

Belirli bir süre için majistraller ve radyofarmasötik-
ler dışında satılan bütün ilaçlar mutlaka İlaç Takip 
Sistemine bildirilecektir. Bütün ilaçlarda, satılan 
her kutu için her noktada İlaç otoritesine bildirimler 
yapılması bir zorunluluk olacaktır. Bildirimler dijital 
ortamda web servisleri kullanılarak programlardan 
veya web sayfalarından yapılacaktır.

İşleyişin her aşamasında, her bir birim, geri dönü-
şümleri hem giriş hem de çıkış esnasında yapmak 
durumundadır. Bu sirkülasyonda, eczaneler zincirin 
en son halkasında olduğundan girişi yapılan ilaçla-
rın, satış sırasında da İlaç Takip Sistemi veri tabanı-
na geri bildirimi ile bilgi akışını sağlayacaklardır.

Eczaneler alımı yapılan ürünü barkod okuyucudan 
okuttuğu anda İTS sistemine ürün bildirimi yapılmış 
olacaktır (hangi depodan alındığı kısmı opsiyonlu 

olmak üzere). Yapılan bildirimin ardından, ürünün 
durumu ile ilgili bilgiler (ilacın sisteme kayıtlı olup ol-
madığı, birden çok bildirim yapılıp yapılmadığı gibi) 
İTS veri tabanından anlık olarak ekrana gelecektir. 
İlgili reçete provizyon sistemine girilerek reçete bil-
gileri SGK ’ya bildirilecektir. SGK provizyon sistemi 
(web hizmetleri) reçete bilgilerini kontrol ederek ya-
nıtları ekrana gönderecektir. Reçetenin karşılanma-
sından sonra çıkış hem SGK’ya hem İTS Veritabanı-
na bildirilecektir ve İTS tarafından her ilaç karşılama 
işlemi için bir satış kodu oluşturulacaktır. Eczanenin 
bildiriminin ardından SGK’nın web hizmetleri İTS’nin 
web hizmetlerine bağlanarak, satış kodunun oluşup 
oluşmadığını kontrol edecektir. İTS’den gelen satış 
bildirim kodu ile eczanenin ödemesi onaylanacaktır. 
SGK, onaylanan ilaç karşılama işlemlerinin ödeme-
sini gerçekleştirecektir

Sistemde, eczane satışlarında, ilacın üstündeki 
karekod numaralarının İTS veritabanına iletilmesi 
mecburi olacaktır. Eczane, keseceği faturaya bir 
belge ekleyerek, ilaca ait karekod bir benzerini, 
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içeriğini değiştirmeksizin bu ek belgeye yazdırma-
sı gerekecektir. Bu suretle kupür kesmeye gerek 
kalmayacak, diğer yandan reçeteli ilaçlar reçetesiz 
satılamayacaktır. Reçetesiz ilaçların da bildirimleri 
mutlaka yapılacaktır.

36 ıncı Dönem Birinci Bölgeler Arası Toplantı’da 
yapılan atölye çalışmasında bu sistemin kamu ve 
eczacıya faydalarının özetle şunlar olacağı düşünül-
müştür: 

• İzleme yöntemi ile geri ödeme kurumlarınca her 
kutu ilacın tek sefer ödenmesinin sağlanabilmesi.

• Bir ilacın şeceresindeki en küçük eksikliğin he-
men anlaşılabilecek ve nereden kaynaklandığı-
nın bulunabilecek olması.

• Eczane ve depoların çalınan ilaçlarının seri numa-
raları sistemde tespit edilebilmesi.

• İlaçta miad takibi yapılabilecek ve bu şekilde 
sermaye kayıplarının önüne geçecek bir serbest 
eczane uygulamasına geçilmesi mümkün olacak 
olması.

• Çalıntı,kaçak ve sahte ilaçların takibi yapılabilecek

• Satışı kontrole tabi ilaçların takibi yapılabilecek

• İlacın reçetesiz satılması engellenmiş olacak

• Eczanede rasyonel stok yönetimi yapılabilecek

• Eczane dışı ilaç satımı engellenecek

• Firmaların bilgi paylaşmaması nedeni ile sorun 
yaşanmayacak

• Eczanelerin reçetesiz veya elden sattıkları ilaçla-
rın miktarları bilinebilir olacak.

• Reçetelerin sıklığı, yazılan ilaçların sıklığı gibi bazı 
verilerle usülsüz reçete yazımı 

• Engellenebilir hale gelecek.

• İlaçların üretildikleri seri numarası esas alınarak 
ülke çapında stoku bilinebilir veya bu serideki 
ilaçların hangi noktalara ve hatta hangi hastalara 
verilmiş olduğu bilinebilir hale gelecek. 

Diğer yandan, İlaç Takip Sistemi’nin riskleri arasın-
da, yatırım, altyapı, personel ihtiyacı ilk sıralarda yer 
almaktadır. Diğer yandan, her ilacın sisteme kayde-
dilmesinin ayrıca bir zaman gerektirdiği açıktır. Bu 
bakımdan, ayrıca reçete kayıt defteri zorunluluğu-
nun da kaldırılması gerekir. 

Sistemin en önemli sorunlarından bir tanesi de, ec-
zacının kayıtlarını hem Sağlık Bakanlığı’na hem de 
SGK’ya bildirecek olmasıdır. İki kamu kurumu ara-
sında bu tür bir köprü görevinin niye eczacıya veril-
diği ayrı bir sorun olarak durmaktadır. Geri ödeme 
ve sağlık kurumu arasında aynı konunun iki yüzü-
nün bu derece keskin hatlarla paylaşılmış olması, 
kamunun bütünlüğü ilkesine de terstir. 

İlaç Takip Sistemi ile ilgili bir başka sorun, provizyon 
sistemi ayda günlerce çalışmazken, bu sistemin de 
çalışmamasının doğuracağı zaman kaybı ve hasta-
eczacı arasındaki gerginliklerin kaçınılmaz olarak 
artması olacaktır. Ayrıca, sistemde zaman kaybını 
yaratan tek unsur da bu değildir. Ecza depoları ve 
ilaç şirketlerinin iş yükünün artmasından dolayı, 
tedarik zincirinde de belirli yavaşlamalar gündeme 
gelebilecektir. Hatta 2009 yılında, belirli ilaçlarda 
yokluk yaşanması olasılığından endişe edilmekte-
dir. Diğer bir endişe de, 1.1.2010 tarihinde eczacı-
ların elinde kalan karekodsuz ürünlerin iade edilip 
edilemeyeceğidir. 
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SONUÇ
İlaç takibi, sahte ilaçlarla mücadelede önemli bir 
model olabilir. Ancak sahte ilaçların sahiden hasta 
güvenliğini tehdit etmemesi için, bu sistemin gerçek 
zamanlı olması, ilaç hastaya verilmeden önce ecza-
cıyı uyarması gerekir. Türkiye’deki sistemin bu olup 
olmayacağı henüz netlik kazanmamıştır. Aksi tak-
dirde, eczacı sahte ilacı hastaya bilmeden verdikten 
sonra bunu tespit eden ve eczacıyı cezalandıran bir 
yaklaşım, tüm sorumluluğu eczacının üzerine atan, 
ilacı değil, eczacıyı takip eden bir sistem olacaktır. 

GİRİŞ

1998 UEF Kongresi sırasında, Laboratuar ve 
İlaç Kontrol Bölümü, sahte ilaçların tehlikele-
ri hakkında bir sempozyum düzenledi. Bunu 

takiben, 1998 yılında, DSÖ’nün de arasında bulun-
duğu uluslararası toplantılarda ve Uluslararası Ecza 
Üreticiler Birliği Federasyonu’nda bir karar alındı. 
UEF, özellikle ilaçların üretimini ve dağıtımını belirle-
yen mevzuatların ya da mevzuatın uygulanmasının 
etkili olmadığı ülkelerde, sahte ilaçların kamu sağlı-
ğına getirdikleri riski çok ciddiye almaktadır. 

Sahte ilaçları saptamak zordur. Bütün kontrollerden 
kaçabilir ve böylelikle birçok ülkede toplum sağlık 
hizmetlerinin güvenirliliğinin zayıflamasına neden 
olabilirler. Sahte ilaç üretmek cazip bir iştir; çünkü, 
nispeten az sayıdaki sahte ilaçlar üreticisine çok bü-
yük karlar sağlayabilir ve bunların ticaretini yapmak 
bağımlılık yapan uyuşturucu kaçakçılığı alanından 
daha az risk taşımaktadır. Dünyada hem uzun sü-
redir var olan hem de yeni ilaçların taklitleri üretil-
mektedir.

Sahte ilaçların elverişliliğini azaltmanın anahtarı ilaç 
üreticilerinin ve dağıtım kanallarının bütünlüğüdür. 
Maalesef, eczanedeki kar marjları üzerindeki bas-
kılar ve toptan seviyeleri, insanları, sahte ilaç satın 
alma riskini arttıran normal dağıtım kanallarının dı-
şından satın almaya yönlendiriyor. Ulusal yetkililer 
bunun farkına varmalıdır. 

TANIM

Sahte ilaç, kimlik, oluşum ve/veya bitmiş bir tıbbi 
bir ürünün kaynağı, veya bu ürünün hazırlanması 
için gereken maddelere ilişkin kasıtlı ve hileli yan-
lış etiketleme demektir. Hem markalı hem genel 
ürünlerin hem de geleneksel ilaçların taklitleri yapı-

DÜNYA ECZACILIK 
FEDERASYONU BİLDİRGESİ

SAHTE İLAÇLARLA MÜCADELE

Diğer yandan, depoların bu sisteme girmemesi, ec-
zacının iş yükünü artıracağı gibi, ülkemizde temel 
sorun sahte kupür olduğuna göre, esas olarak ilaç 
şirketleri açısından mali yükü azaltmak anlamına 
gelen bir sistemin tamamen eczacı üzerinden dön-
mesine neden olacaktır.

Paydaşların tüm sorumluluğu eşit biçimde paylaş-
madığı, eczacıyı değil ilacı takip eden bir sistem ku-
rulmadığı ve etik, teknolojik sorunların önüne geçil-
meyen bir sistemin, eczacıyı sistemin paydaşı değil, 
kurbanı haline getirmesi olasılığı yüksektir.
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labiliyor. Sahte ilaçlar, içinde doğru etken maddeli 
yapılmış ürünler, yanlış etken maddeli ürünler, aktif 
etken maddesi olmayan veya yeterli etken madde-
si olmayan ürünler veya sahte paketlenmiş ürünler 
olabilir.
Uluslararası Eczacılık Federasyonu
UEF, aralarında DSÖ, UNICEF, DTÖ, ve Uluslararası 
Ecza Üreticileri Birliği Federasyonu’nun da bulundu-
ğu uluslararası organların taklit ilaçları saptamak 
ve yok etmek için düzenlenen ortak faaliyetlerini 
benimsediğini ve bu faaliyetlerde işbirliği içinde bu-
lunacakları belirtir.
UEF, Ulusal yönetimlerin aşağıdakileri gerçekleştir-
meleri yönünde ısrar eder:
• Sahte ilaçların toplum sağlığına karşı ciddi riskler 
taşıdığının farkına varmaları ve halkın basın yoluyla 
bu risklerden haber edilmesini sağlamaları
• Şifalı ürünlerin geleneksel üretici/ ecza toptancı-
sı/ eczane/ dağıtım zincirinin sağladığı korumaların 
farkına varmaları ve bu geleneksel dağıtım zincirinin 
kullanılmasında ısrar ederek riskleri en aza indirge-
meleri
• İlaçlar için, genel ulusal kalite garantisi siste-
mi içerisinde, yeterli finansmanla, taklit ilaçların 
saptanması hususunda, taklit ilaçları saptamak 
ve dolaşımlarını önlemek için eczacılar için eğitim 
programlarının da içinde yer aldığı, etkili önlemler 
uygulamaları 
• Sahte ilaçlarla savaşmak amacıyla önlemler ge-
liştirilmesi için DSÖ kılavuzunu benimsemeleri ve 
uygulamaları (WHO/EDM QSM/99/1)

• Herhangi bir tıbbi ürün satın alınmadan veya 
kullanılmadan önce etkili kalite kontrol-

lerinin yapılmasını sağlamak için 
yardım kuruluşlarına yardımcı 

olacak mali desteği ve/
veya teknik uzman-

lığı vermeleri

UEF, yardım kuruluşlarının herhangi biri, tıbbi ürünü 
satın alınmadan veya kullanılmadan önce etkili kali-
te kontrollerinin yapılmasını sağlamaları hususunda  
ısrar eder.

UEF, kendini, sahte ilaç dolaşımı saptanmasından 
haberdar etmeye adamıştır. 

UEF, talep edildiği takdirde, sahte ilaçların saptan-
ması ve yok edilmesi için etkili bir sistemin uygulan-
ması hususunda uzman tavsiyesi vererek gelişmek-
te olan ülkelere yardım etme isteğini ifade eder.

UEF, sahte ilaç üretimi veya ticareti için cezai önlem-
ler alınmasını uygun bulur.

ULUSAL ECZACILIK 

KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• DSÖ/UEF kılavuzlarına uygun olan İyi Eczacılık Uy-
gulaması geliştirmeli, uygulamalı ve etkili bir şekilde 
gözlemeliler

• Ülkede sahte ilaçların sunulduğundan veya teda-
rik edildiğinden en ufak şekilde şüphelenildiği ve bu 
bilgini yayılması istendiğinde DSÖ, UEF ve ulusal de-
netim yetkililerine başvurmalılar 

• Eczacılar için Profesyonel Uygulama ve Etik 
Kuralları’na, sahte ilaç dolaşımı saptanması ve böyle 
bir dolaşımı engellemek için önlemler tasarlanması 
durumunda hükümet ve diğer denetim yetkilileri ile 
işbirliği yapma gerekliliğini dahil etmeliler.

ECZACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Mesleğin tüm alanlarındaki eczacılar:

• DSÖ/UEF kılavuzuyla uyumlu olan İyi Eczacılık Uy-
gulaması benimsemeliler.

• İlaç gibi kullanılabilir ürünleri sadece itibarlı kay-
naklardan satın almalılar, alırken de satın alımdan 
önceki depolama koşullarına ve söz konusu ilaçların 
tedarik zincirine dikkat etmeliler.

• İlaç gibi kullanılabilir ürünlerin paketlerinin, eti-
ketlerinin ve sayfalarının kalitesindeki ve ürünlerin 
fiziksel görünüşlerindeki farklılıklara karşı dikkatli 

olmalılar.

• Beklenen tedavi etkisini sağlamadığı için 
ya da herhangi başka bir nedenden dolayı 
şüphe ettikleri her durumda ilaçlarla ilgili 

ulusal denetim yetkililerine ve ulusal ecza-
cılık kuruluşlarına bildirmeliler ve satılan veya 

satın alınan söz konusu bu ilaçları bir kenara 
ayırmalı ve saklamalılar ve kaynağı saptamak 

için yetkililerle işbirliği yapmalılar.
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• Sizce ilaç takip sistemi zorunlu mudur? 

İlaçların takip edilmesi, tüm dünyada uygulanan 
bir sistem. Sahte ilaçların toplam ilaçların yüzde 
6’sını oluşturduğunu düşünürsek, ilaç takip sis-
teminin de kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Diğer 
yandan, tamam, ilaç takip sistemi zorunlu. Ama 
önemli olan soru: Nasıl bir ilaç takip sistemi ola-
cağı. Dünyada bu konuda çok farklı uygulamalar 
söz konusu. İlacın üretiminden imhasına kadar 
her aşamasında takip edilmesini mümkün kılan 
sistemler var. Aslında bütün sistemlerin tek bir or-
tak noktası var; o da, ilaçların kutu bazında takip 
edilmesi. Bunun dışında sistemler büyük ölçüde 
farklılık gösteriyor. 
• Türkiye’de uygulanmaya başlanacak ilaç takip 
sistemi nasıl bir sistem? 

Buradaki sistemin de temel özelliği kutu bazında 
izlemeye dayalı olması. Ancak bunun, yöntem-
lerden biri olan GS1 ve kare barkod uygulaması 
ile yapılması planlanıyor. Diğer yandan, gerçek 
zamanlı bir izleme sistemi kurmak konusunda 
sıkıntılar söz konusu. Aynı zamanda, sektörün 
tüm bileşenlerinin içinde olup olmayacağı belirsiz. 
Özellikle depolar bu sisteme dahil olmaya yanaş-
mıyorlar. İşgücü, mekan ve kolileme bakımından 
sıkıntıları olacağını ifade ediyorlar. 

• Eczacılar açısından ilaç takip sisteminin avan-
taj ve dezavantajları neler?
Şu anda sistemin nasıl olacağı konusunda görüş-
meler devam ediyor. Ama eğer gerçek zamanlı bir 
sistem kurulmazsa, sadece eczacılar değil, ilacın 
tüm sektör içindeki akışı takip edilmezse ve ecza-
cılara stok affı getirilmezse, bu sistemin yükünü de 
eczacı çekecek gibi görünüyor. Biz bunun olmama-
sı için çaba harcıyoruz. Diğer yandan, önemli bir 
sorunumuz koli büyüklükleri olacak. İlaç sanayini 
bu konuda çok dikkatli bir biçimde takip ediyoruz. 
Önemli bir sorun da, 2009 sonunda bu uygulama 
tam olarak başlarsa, elimizde kalan kare barkodlu 
olmayan ilaçların geri alınması ve yenileriyle değiş-
tirilmesi konusu. Bunun da mutlaka sağlanması 
gerekiyor. 
• Şu anda İTS hangi aşamada? 
İlk aşamada uygulamanın Haziran’a ötelenmesini 
sağladık. Şimdi de sistemde iyileştirilmeler yapıl-
ması için görüşmelere devam ediyoruz. İTS her 
koşulda eczacılar için ek bir masraf anlamına ge-
lecek. Ama ideal bir sistemde eczacının stok zarar-
larının azalması ve “sahte ilaç”, “sahte kupür” gibi 
suçlamalardan azade tutulması da söz konusu. 
Dolayısıyla bizim amacımız, sistemi eczacı lehine, 
tam ve doğru çalışır, evrensel ölçütlerde bir sistem 
haline getirmek.

RÖPORTAJ

Ecz. Erdoğan ÇOLAK / TEB Başkanı

İlaç Takip Sistemi
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• Kendinizi tanıtır mısınız? 

Adanalıyım. Üniversiteye kadar bütün eğitimimi 
Adana 'da tamamladım. Erkek Lisesi mezunuyum. 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 'nden 1979 
yılında mezun oldum. Askerlik öncesi 1 yıl Adli Tıp 
Kurumu'nun Toksikoloji bölümünde eczacı olarak 
çalıştım. 1980'de askere gittim. 1981'de gelip, 5 Ka-
sım 1982’de Farmakoloji Bölümü’nde asistan olarak 
göreve başladım. 1985'te doktoramı bitirdim.1987 
yılında Konya 'da Yardımcı Doçent olarak çalıştım. 
2 yıl sonra Çukurova Üniversitesi'ne gelip doçent 
oldum. 7-8 yıl sonra Profesör oldum. Ondan sonra 
bütün kariyerimi burada devam ettirdim. 6 yıldır da 
Farmakolojı Anabilimdalı Başkanlığı görevini sürdü-
rüyorum. 

• Eczane eczacılığını düşünmediniz mi? Hemen ec-
zacılığın bilimsel kimliğine mi yöneldiniz? 

Açıkçası düşünmeye fırsatım olmadı. Üniversiteden 
mezun olur olmaz Adli Tıp’ta çalışmaya başladığım-
dan Farmakoloji hocalarımla tanışmıştım zaten. 
Beni Çukurova Üniversitesi'ne istediler ve serbest 
eczacılığa yönelme fırsatım olmadan Farmakoloji 
Bölümü’nde göreve başladım. 

• Serbest eczacılar SUT, TUT, muayene katılım payı 
v.s. o kadar çok şeyle uğraştıklarından bilimsel kim-
liklerini ön plana çıkaramıyorlar. Bilimselliklerinden 
uzaklaşmamak adına, meslektaşlarımıza önerileri-
niz nelerdir? 

Adana Eczacı Odası'nın Bilim Komisyonu'nda çalış-
tığım dönemlerde de üzerinde çok konuşup, tartıştı-
ğımız ve komisyon olarak amacımız buydu. Eczacıyı 
hak ettiği yere, daha erken bir şekilde taşıyabilmek. 
Çünkü birikimleri, eğitimleri çok fazla olmasına karşı-
lık çok ilintisiz, ilişiksiz bir iş hayatı yaşıyorlar. Acaba 
buralarda ne yapabiliriz diye üzerine çalıştık. Panel-

ler yapıldı, yayın komisyonları kuruldu; o zaman da 
aynı şeyleri söyledik tabii. Ama o zamana göre şimdi 
takip ettiğim kadarıyla eczane eczacısının sorunları 
biraz daha büyümüş, yükü artmış. Sorunların içine 
ne kadar çok batarsa, ki bu sorunlar bir tarafta ayak-
ta kalabilmeyi, bir taraftan da mesleğin etiğini geti-
riyor ve bir o kadar da mesleğinden uzaklaştırıyor. 
Sorunlara boğulmuş vaziyette, ayakta durabilmek 
için mücadeleye girmiş, koşullarla eczacılık mesleği 
bir kenara itilmiş. Eczaneler ve eczacılar tanımları 
içerisinden dışarıya çıkarılmış durumda. Onun için 
eczacıların işi daha zor, eczacı kimliğini yakalamak 
için eskiye göre daha fazla şey yapılması gerekir. 

Bunlar bireysel olarak eczacının tek başına yapabi-
leceği şeyler olmakla birlikte, odalar gibi kurumlarla 
desteklenerek çok daha başarılı olunabilir. Zor ama 
bunu yapmak lazım. Çünkü dediğim gibi kimlikten 
uzaklaşılıyor. Kimlikten uzaklaştığınız zaman koşul-
lar her ne olursa olsun, bu defa başka sıkıntılar or-
taya çıkar. Bunlardan bir tanesi kendi içinizde kendi-
nize saygınız kalmaz. Yani ben burada neyim dersin. 
Emlakçı mıyım, kasap mıyım? İşte biri bu. Çünkü 
mutluluğun ana kaynağı, kişinin kendini sorguladı-
ğında kendi ile ilgili cevaplarını bulabilmesidir. Eğer 
doğru cevabı bulamazsanız bir kere baştan mutsuz-
sunuz. İkincisi, bununla ilintili olarak hastaların ya 
da halkın gözünde de siz farklı bir yere taşınırsınız 
bu defa. Hep eskiden eskiden diye konuşulur ama 
keşke bunu böyle konuşmasaydık. Ah eski bayram-
lar, ah çocukluğum, ah eski eczacılık dediğimiz de 
nostalji değil acı bir gerçek var: Kötüye gitmişiz, in-
sanın yapısına, ruhuna ters bir gidişat var. Eskiye 
özlem var neden? O zaman memnundular. Kimliği 
farklı, eczacı farklı yerdeydi ve halktan farklı bir itibar 
görüyordu. Ama eczacının özü öyle değil ki. Ben mes-
lektaşlarımın ne gibi eğitimlerle yetiştiklerini biliyo-
rum. Fakülteye yüksek puanlarla giren seçkin, zeki 
insanlar. Çok yoğun bir eğitim, labaratuvar saatleri 
bilmediğimiz şey yok. Böyle donanımlı insan kendini 
hissederken yarılma başlıyor, pat diye bu tarafa ge-
çiyorsunuz. Aldığınız eğitimlerle çok farklı bir yerde 
olduğunuz için kişi kendine yabancılaşıyor. 

Sorun bu. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle eczacı ken-
dine düşenleri yapmalı. Küçük mekânında ne gere-
kiyorsa onu yapmalı, eczanede mesleğine yakışır bir 
davranış modeli sergilemeli. Bunu nasıl sağlayacak. 
Hem genel kültür hem de eczacılık bilgisiyle. Sadece 
Farmakoloji kitaplarındaki ilaç etkisini bilmek yet-
mez. Hastanın ilk karşılaştığı en kolay ve en bedava 
kişi eczacıdır. Arada basamak yok. Bunun hakkını 
eczacı verebilmeli. Danışman olmalı. Kültürlenmek, 
sağlık alanıyla ilgili bol kitap okumak lazım. Bunla-

SAHİBİNİN

SESİ

Prof. Dr. Ergin ŞİNGİRİK
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rı birleştirdiği zaman eczacı kendine düşeni yapar. 
Bireysel emek yavaş yavaş döner. Her gelen hasta 
o farklılığı hisseder. Her eczane eczacısı bunu böy-
le yapmış olsa, sorunumuz %100 ise bunun %20
-30'unu bireysel olarak çözmüş oluruz. Siz çıtanızı 
yükseltirsiniz daire daha güzel çalışır. Pozitif geribil-
dirimdir bu. 

Bilgisayar başında boğulup kalmamak lazım. Has-
talar kalfalara bırakılmış, kalfa bunu yapabilir mi? 
Bire bir ilişkideki düzeyden bahsediyorum. Herşeyin 
mazereti var ama bu tür şeylerdeki mazeretlere ka-
tılmam. Bu iş eczacıya düşer. İnsan en zoru başarır 
çünkü. 

Eczacı Odalarına düşen nedir? Odalar, eczacının 
hakkı için çok güzel şeyler yapıyorlar. Örgütlülük çok 
iyi. Mücadele sürdürülüyor ama, nasıl eczacı birey-
sel olarak bilgisayara boğuluyorsa odalar da boğul-
mamalı. Eczacının hakkını tabi ki yükseltecek ama 
çıtasını da yükseltec ek. Bu da lokal çalışmalardan 
geçer. Genel bilgilendirme panelleri zaten yapılıyor. 
Teşvik etmek, o ruhu kazandırmak önemli. O ruhu 
kazandıramazsanız eczacıyı panellere, miep'lere çe-
kemezsiniz. Haklı olarak koşullar eczacıyı yormuş. 
Ruhsal yapının biraz harekete geçmesi gerekir ki; 
panellere gelinsin, eğitimlere katılsın, o bilgi de ec-
zacıya geri dönsün. 

• Eczanelerimizde bilimsel kimliğimize yardımcı ola-
cak ilaç etkileşimleri ile ilgili kaynak öneriniz nelerdir?

Çeşitli kaynaklar var tabii. En iyi rehber Farmakolo-
ji kitaplarıdır. Onlara el atıp okumak lazım. Eczacı 
sade vatandaştan daha derin bilgiye sahip olmalı 
farmakoloji konularında. Mesela ağrı kesicilerin me-
kanizmaları, sonlara doğru da etkileşimleri yazar. 
Bir aspirin kimle etkileşir, greyfurtla birlikte aldığınız 
hangi ilaçlarda toksik etki ortaya çıkar? Bu tür konu-
larda eczacı hastasını bilgilendirmeli. 

• Üzerinde çalıştığınız araştırma projenizden bah-
seder misiniz? 

Şu an biz çok çeşitli konularda çalışıyoruz. Labaratu-
varlarda deneyler yapıyoruz. Kardiyovasküler sistem, 
ürogenital sistem çalışıyoruz. Deney hayvanlarında 
ilaçların etki mekanizmaları üzerine gidiyoruz. Mese-
la nitrikoksit diye bilinen ajanla ilgili uç ilişkileri, bili-
nen etkileri dışındaki etkilerini araştırıyoruz. Yine bir 
arkadaşımız davranış ve refleks üzerinde çalışıyor. 
Biz tüm bu araştırmaları sonuçlandırdıktan sonra 
uluslararası bir dergide yayınlatıyoruz. Akademik ya-
şamın bir tarafı budur. Çalışır, araştırırsınız, özgünse 
çalışmanız, gönderdiğiniz yer tarafından kabul görür-
se yayınlanır. Bizim yüz akımız da odur. Yükseltme-

lerinizde yani doçent olurken bakarlar, 15-20 tane 
iyi yayınınızın olması gerekir. O bilimin zincirinin hal-
kasıdır. Bugün Adana'da bulduğum minicik bir şey, 
yarın Amerika'da başka birinin bulduğu minicik bir-
şeyle birleşir; bilim böyle ilerler. İşimizin bir bölümü 
bu. Diğer tarafı da eğitimle ilgili. Tıp Fakültesi’nin 2., 
3. ve 5.sınıflarına, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik 
öğrencilerine farmakoloji dersleri veriyoruz. 

• Eczacılarımıza iletmek istediğiniz mesajınız 
nelerdir?

Bireysel çalışmalar son derece önemlidir. Gerek 
kamu eczacısı, gerekse serbest eczacı olsun kay-
naşmak lazım. İnsanları kendi haline bıraktığınız za-
man kabuğuna çekilip, ne kadar gerekiyorsa o kadar 
yaşıyor. Ben laboratuardaysam o kadar, hastane ec-
zacısı ya da eczane eczacısı da kendini ilgilendirdiği 
kadar yaşıyor. İnsanlar bir araya maddi çıkarlar için 
mi gelir? İnsan bir araya geldiği zaman meslektaşıyla 
daha çok büyür. Fiziksel güçlülüğü boş ver, kimliksel 
ve ruhsal olarak güçlü olacaksın ki gerisi kolaylıkla 
gelsin. İnsanı yabancılaşmaktan uzaklaştırır, yan 
yana getirir, konuşabilir hale getirirsek bunlar aşılır. 
Mesela sizler buraya gelmeseydiniz, ben bu konuları 
kafamdan bile geçiremeyecektim. Meslektaşlarım-
la sorunu konuşmak ve çözümün bir parçası olmak 
bana keyif verdi. Teşekkürler. 

SAHİBİNİN

SESİ

Ecz. Özden SEZGİNSOY

• Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1943 Adana doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu 
Adana’da, liseyi de Adana Erkek Lisesi’nde bitirdim. 
1-2 üniversiteye girme denemelerimden sonra Ro-
bert Koleji’ne girdim. Fakat İngilizceden başarılı ola-
mayınca 1 yıl sonra atıldım. Ondan sonra eczacılık fa-
kültesine girdim. Askerliği de Ankara’da yedek subay 
olarak yaptım. Fakülteye 1963’de girdim, 1967 yılın-
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• 2008 mali krizinde eczacılara önereceğiniz A,B….. 
planlarınız  var mı?

Bu kriz bence kendi açımdan söylüyorum. Satışımızın 
çoğu devlet olduğu için bizleri fazla etkilemedi. Yalnız 
şöyle etkiliyor, esnafın alım gücü azaldığı için ödeme 
sıkıntıları oluyor. Dolayısıyla katılım paylarını ödemede 
zorlanıyorlar. O yüzden veresiye istiyorlar. Eczacıların 
buna dikkat etmeleri lazım. Parasını geri alamayacakla-
rı kişiye ilaç vermeyin de diyemiyorum. Çünkü bunu da 
yapamazsınız karşınızdaki hasta. Nasıl derseniz ki yok 
ben bu ilacı veremem diye. “Paran yoksa git” diyemez-
siniz ki. Hakikaten bu açıdan zor eczacılık yapmak. Bir 
taraftan da  eczanenizi döndürmek zorundasınız. İkisi 
arasında sıkışıp kalıyorsunuz.
Birinci olarak;  arkadaşlarımız ilaçları alırken dikkat et-
sinler. Kısa dönemde satacaklarına inanıyorlarsa mal 
fazlasından, özel iskontolarından faydalansınlar. Ama 
kısa dönemde satamıyorsanız bu defa stok maliyeti 
çıkar ortaya, bu da eczacıyı ödeme yönünden sıkıntıya 
sokar. İkincisi de; ayakta durabilmeleri için mutlaka bir 
özsermayelerinin olması lazım. Çünkü satışlarının bü-
yük bir bölümü kurumlara olduğundan geri ödemeler 
zaman zaman gecikince eczane bu duruma dayanabil-
meli. Yani evdi arabaydı sık sık alıp değiştireceği yerde 
önce eczanesinin sermayesini güçlendirmesi lazım. Ser-
mayesini güçlendiremezse eczanesinin ayakta durması 
zor. Benim tahminim bir süre sonra eczacılar bunlara 
dikkat etmezse eczanelerde de tasfiye başlayacak.
Eskiden stok yapmak avantajlıydı şimdi ise hiçbir avan-
tajı yok. Stoklu çalışmak sizi maddi olarak sıkıntıya so-
kar. İlaç alımı eczaneden eczaneye değişir. Eğer pahalı 
kalemler satan bir eczane ise stok miktarı az olması 
gerekir çünkü ilaç gelip hemen satılır. Ama bir sağlık 
merkezi yanında ise stok buralarda fazladır. Biz ecza-
neyi açtığımızda stok 90 günlük olarak düşünülürdü fa-
kat bugün bana göre 1 aylık stok yeterlidir. Çünkü artık 
depolarda her ilacı bulmak mümkün. Acil ilaçları ben 

da bitirdim. 2 yıl askerlikten sonra 1970’de Adana’da 
eczanemi açtım. O gün bugündür aynı yerde eczacılık 
yapmaktayım. Bu arada birkaç işle ortaklık bazında 
uğraştım.

• Bir de depoculuk geçmişiniz var. O günden bugü-
ne geldiğimizde depoculukta neler değişti?

Şimdi her şeyde olduğu gibi depoculukta da büyük 
bir değişim yaşandı. Eskiden irili ufaklı bir sürü depo 
vardı. 1985’de depomu açtığımda Türkiye’de 300’ün 
üstünde depo vardı. Şimdi bunlardan çoğu tasfiye 
oldu. Bu tasfiye esnasında ben de kapatmak zorunda 
kaldım. Bu sonucu tahmin ediyorum firmalar istedi. 
Avrupa’da da böyle  bizim gibi küçük depolar yok. So-
nuçta kooplar  ve büyük depolar kaldı. Bir iki küçük 
depo kaldı ama onlarda çok küçüldüler ve kabukları-
na çekildiler. 2000’lere doğru dev depolar dahi ayak 
uyduramadı ve bir çöküş yaşandı. Ondan sonra iki 
büyük depo kaldı.

• Peki bugün için koopları nasıl değerlendirirsiniz?

İlk başlarda 1-2 tanesi büyük atılımlar yaptı. Yalnız 
bu atılımı yaparken çok büyük tavizler verdiler. Va-
deyi paraya çevirdiler. Birbirleriyle ve diğer depolar-
la rekabete girdiler. Bir depocu olarak söyleyeyim; o 
zaman bunların ayakta duramayacağı belliydi. Yani 
birgün gideceklerdi. Hatta sık sık söylerdim, bunlar 
birgün batacaklar bizi de batıracaklar. Nitekim onlar 
da kapanmak zorunda kaldı. Ama şimdi hepsi gayet 
iyi yoldalar. Daha profesyonelce yönetiliyorlar. Yöne-
tirken acayip tavizler vermiyorlar, diğer depolarla ve 
birbirleriyle rekabete girmiyorlar.

Eczacılık açısından söyleyeyim; kooplar mutlaka ol-
mak zorunda. 2 büyük depo olduktan sonra eğer ko-
oplar olmazsa eczacılar çok güçlük yaşarlar. Koopları 
çok ararlar ve kayıpları da çok büyük olur. Yani ne 
yapıp edip eczacıların koopları desteklemesi lazım.
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vaka ilaç olarak kabul ederim dolayısıyla bu tür ilaç-
ları eczanede bulundurmak bana göre yükten başka 
bir şey değil.
• Mesleğimizin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Bana göre iyiye gidiyor ama eczacılar sermaye yö-
nünden hazırlıklı olmaları lazım.Eczacılar sizin kadar 
umutlu değil, günlük değişen koşullar; sut but …. için-
de boğuluyorlar;
Sadece Türkiye’de değil her yerde bürokrat kesim 
ağırlıklarını hissettirebilmek için bu tip uygulamalar 
yaparlar.
İlaç aynı, hastalık aynı, veriliş şartları bu şekilde sık 
sık değişmemeli. Bir bakıyorsun ay geçmiyor her şey 
tekrar değişiyor. Bu olay sadece bürokratların işgü-
zarlığı. Bürokratların hiçbir şeyden haberleri yoktur; 
serbest hayattan gelmedikleri  için zannediyorlar ki 
biz çok rahatız. Çok para kazanıyoruz. Şu kadar para  
aldınız  derler  hep. Ama bu paranın büyük bir kısmı 
masraf, vergi, depoya ödeyeceğimizdir.
Sonuçta bu çalkantı olacaktır. Bürokratlar hep bu tip 
uygulamalar yapacak ve biz de bunların karşısında di-
reneceğiz. Herşeye rağmen ben eczacılığın daha iyiye 
gideceğine inanıyorum.
• Son söz olarak bize neler söylemek istersiniz?
Hep şunu söylerim; eczacı olarak ben hep hastayı dü-
şünürüm. En son karlılığımı düşünürüm. Benim için 
önemli olan hastadır. Arkadaşlarım mümkün olduğu 
kadar güleryüzlü  davransınlar, ilgili olsunlar. Zaten 
böyle  davranırlarsa karlılıkta kendiliğinden gerçekten 
gelir. Bakın bir hastam var, huzurevinden gelir. Reçe-
tesini Sucuzade’de  sağlık ocağında yazdırır, oradan 
buraya yürüyerek gelir. İlaçları özel ilaçlar olduğu için 
yarım saat kadar eczanede usanmadan  bekler ve gi-
derken der ki; “yakında da eczaneler var ama ben siz-
den vazgeçemiyorum ki”. Böyle çok hastam var. Çok 
güzel bir duygu bunları duymak.
Bir anımı anlatayım; nöbetteyim, saat 7 gibi yatan 
hasta reçetesi geldi. Çocuk ensafalit olmuş raporu 
var. Rapora baktım, “eyvah” dedim reçete rapor hata-
lı. Çocuk ölümle pençeleşiyor. yakınına dedim ki; “siz 
bu reçete ve raporla ilaçlarınızı alamazsınız, fakat ben 
size ilaçlarınızı vereceğim ama düzeltemeyebilirim”. 
Ertesi gün büroya gittim, arkadaşlar da şaşırdılar bu 
reçete ve raporla nasıl ilaçları verdiğime. Fakat Balca-
lı bürosundaki arkadaşlar sorunu çözmüşler ve ben 
ilaçların bedelini alabildim. Fakat alamayabilirdim –ki 
ben bunu göze almıştım. Parayı alamasaydım 1.800 
TL kaybetmiş olacaktım, ama ilaçları vermeseydim 
hayatım boyunca bu vicdan azabını çekecektim.

SAHİBİNİN

SESİ

Ecz. Güzin TÜMER

• Kendinizi tanıtır mısınız?

1949 Adana doğumluyum. İlkokulu Gazipaşa İlköğre-
tim Okulu’nda okudum. Liseyi Çamlıca Kız Lisesi’nde 
bitirdim. Ankara’da eczacılık okudum. 6 yaşımdan 
beri eczacı olacağım dedim. O zamanlar da puanla 
giriyorduk üniversitelere. Puanım diğer bölümleri tut-
tuğu halde sağ olsun babam “Sen eczacı olmak isti-
yordun” dedi diye bu okula yazıldım. Okuldan mezun 
olunca mesleğe ilk başlangıcım Pozantı Sağlık Oca-
ğı.. 10 yataklı idi. Hiç eczanesi olmayan yere 2 yılda 
olsa hizmet götüreceğim diye yeminim vardı. Eşim 
Ankara’da, ben İstanbul’da büyümüşüm. Pozantı’yı 
seçtik. 2500 nüfuslu yerde 2 eczacı 1974-1983 se-
nelerinde hizmet verdik. Eşim askere gittiğinde ec-
zanesinde mesul müdür olarak çalıştım. Bu arada 
Pozantı’da sağlık merkezini yaptığım etkinliklerden 
(konserler, tiyatrolar vs…) kazandığım parayla yaptık.

1976’da kızım dünyaya geldi. Cengiz’e dedim ki 2 
yıl diye geldik, 9 yıl bitti. Ben çocuğum için Adana’ya 
dönüyorum. 1983’de Adana’ya gelip Kuruköprü’de 
eczanemi açtım (şimdiki karıncaların yerinde). Çok iş 
yapmayan kötü bir yerdi. 2 yıldan sonra İsmetpaşa’ya 
geldim.1986’dan beri bu taraftayım. Buraya geçeli 
17 yıl oldu.

• Bize eskiden eczacılık nasıldı anlatır mısınız?

Eski eczacılık maneviyat ve saygınlık anlamında daha 
doyurucuydu. Size fıkra gibi gelebilir ama Pozantı’da 
ilk eczaneyi açtığımızda akşamüstü okul çıkışında 
çocuklar camlarımıza yapışırdı. İlk defa eczane gör-
müşler, merak ediyorlar. İçeriyi izlerlerdi. Ayakkabıla-
rını, şapkalarını çıkaran hastalarımız çok olurdu.
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Kuruköprü’de eczacılık yaptığımda uyuşturucunun 
çok sorulduğu bölgeydi. Gündüz gelip uyuşturucu 
ilaç sanan kişiler akşam tehditle almak isterlerdi. 
Şampuana şarap sanıp sarılan hastalarla uğraştım. 
Hatta bir seferinde hasta boş anımda sırtıma torna-
vida dayayıp ilaç almak istedi. İlaçlar ise karaborsa-
da satılırdı, sürşarj yoktu, muadil ilaç veremiyorduk.. 
Düşünün ilaçları almak için bankaya para yatırıyor-
duk. Firma istediğimiz ilaçların yanında bir sürü tam-
pon ilaç gönderirlerdi. Biz bu günleri atlattık. Zaman 
zaman hükümetle de sorunlar yaşadık. Ama bilimsel 
kimliğimize, eczanemize ve en önemlisi örgütümüze 
sahip çıkarsak neden bizi yok edebilsinler? Doktor 
istediği kadar reçetesini yazsın, ilaçlarını alamadık-
tan ve nasıl kullanacağını bilmedikten sonra ne işe 
yarar? Biz sağlığın vazgeçilmez son halkasıyız. Ve 
her ilacın her aşamasından sorumluyuz ve bu aşa-
malarda da olmalıyız. Eczanelerimizi ticarethane 
olarak görenler bu konuda başarılı olamayacaklar. 
Ankara’da sonucunu gördük. İnanır mısınız 21 Ara-
lık eyleminde mahallemden o kadar çok destek gör-
düm ki! Herkes Ankara’ya gelmek istedi ve “siz yok 
olursanız biz de yok oluruz, Allah başımızdan eksik 
etmesin” dediler. Bu güveni sağlamak için seneleri-
mi verdim. Ben de 3- 5 kalfa ile işimi yürütür, akşam 
paramı almak için uğrayabilirdim. Ama yapamam 
çünkü mesleğimi seviyorum. İnanır mısınız evimin 
telefonunu bilmem ama hastalarımın isimlerini, kul-
landığı ilaçları unutmam. Ben 17 yıldır bu mahalle-
deyim. Çocuklar büyüdü, torunları oldu, şimdi onlara 
hizmet veriyoruz, düşünün. Mahalle eczacısı olmak 
özveri istiyor. Her an işinizin başında olacaksınız. 
Belki bunun için mahallemin Güzin Abla’sı oldum.
Genç meslektaşlarımda bazen etik olmayan davra-
nışları olduğunda oluşan sorunları odamıza iletme-
den çözmeye çalışırım. Ve şunu söylüyorum “ben bu 
mesleği yıllardır yapıyorum. Maddi ve manevi olarak 
doydum. Ama bu mesleğin geleceği sizsiniz. Çünkü 
bu meslekten kazandıklarınızla evleneceksiniz, ara-
ba, ev alacaksınız. Eğer bu şekilde davranmaya de-
vam ederseniz kaybeden siz olursunuz.” 

Eskiden genelde resmi reçeteler yoktu. Yani çok na-
dir vardı işte defterdarlık gibi... Pozantı’da ilk eczane-
mizi açtığımızda kitaplar içinde boğulduk teşhisten 
tedaviye, tedaviden teşhise çok kitap okuduk. Hal-
kımız eczacılara çok güveniyor; biz de bir yanlış yap-
mamak için büyük bir özveriyle çok çalıştık.

Hala aynı özveriyle çalışıyorum. Gelen hiçbir reklamı, 
dergiyi attırmam; gelince okurum. Günceli takip et-
mek zorundasınız. Antibiyotiklerde 5.kuşağa geçtik 
düşünsenize. Her gün bir şey değişiyor. Gıda kimyası 
değişiyor, etkileşmeleri bileceksiniz. Çünkü eczacılık 
raftan ilaç alıp satmakla olmuyor. Eşinizle, akraba-
nızla da yürümez bu iş. Ben böyle bir eczacılık tanı-
mıyorum muhakkak hastalarınıza eczacı olduğunu-
zu ilaçtan sorumlusu olduğunuzu hissettirmelisiniz. 
Hastanın güvenini kazanırsanız mesleğinize maddi 
manevi doygunluğa ulaşırsınız. Gençlerden de tek 
istediğim eczanesinin başında bilfiil durması.

• Peki şimdi mesleğimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok sıkıntılı ve zor günler geçiriyoruz. Sorunlar çok. 
Bürokratlar imzaladıkları sözleşmeleri reddediyorlar. 
Hergün bir şeyler değişiyor. Dolayısıyla bilimsel kim-
liğimize, mesleğimize, örgütümüze sahip çıkmalıyız. 
O kadar büyük bir özveriyle çalışıyorlar ki. Ve mad-
di açıdan hiçbir kazançları yok. Hepsini kutluyorum 
ve başarılı buluyorum. Her dönemde kimse kendisi 
için değil mesleği için çalıştı. Siyaseti karıştırmadan 
birlikte omuz omuza çalıştılar. Ve biz de örgütümüzü 
desteklemeliyiz. Birileri yapar düşüncesinde olma-
malıyız. Bu konuda ben eczanede değilsem oda-
dayımdır. Oda yönetiminde aktif olmak istemedim. 
Eczanemi çok boş bırakmam gerekiyordu. Ailede bir 
kişi yeterli. Ama her zaman çalışmalara destek ver-
dim. 10 yıla yakındır bölge temsilciliği yapıyorum. Bu 
görevimi yaparken eczanemi ihmal etmiyorum. Top-
lantılarımızı öğlen ya da akşam yapıyoruz.

• Genç meslektaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde 
onları çok umutsuz bulduk. Sizce?

Ben bu meslekte hiç umudumu kaybetmedim. 
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SAHİBİNİN

SESİ

Ecz. Emre ÇOBANOĞLU

• Kendini tanıtır mısın? 

21 Şubat 1986 Adana doğumluyum. 2004 yılında 
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandım. 
2008 yılında mezun oldum. Askerliğimi daha yapma-
dım. Ağustos 2008’de eczanemi açtım. 

• Üniversitede ne tür aktivitelerde bulundun? 

Öğrenciliğimi aktif olarak geçirmeye özen gösterdim. 
Öğrenci seminerlerine, T.E.B.’in düzenlemiş olduğu 
‘’Sırdaş Eczacı’’ projesine ve üniversite öğrencileri-
ne yönelik ‘’Farkındayım’’ projesine katıldım. Hem 
başarılı hem de sosyal öğrenci arasındaki dengeyi 
iyi kurmaya çalıştım. Fakülteyi üçüncülükle bitirdim. 
Öğrenci temsilciliği, fakülte temsilciliği görevlerin-
de bulundum. TEB’in çatısı altında kurulan Gençlik 
Komisyonu’nda etkili rol almıştım. 

• Aldığın fakülte eğitiminin ne kadarını eczanende 
kullanabiliyorsun? 

Fakültede gösterilen teorik bilgiyi çok fazla pratikte 
kullanamadım. Farmasötik Kimya, farmakognozi gibi 
konular çok soyut kalıyor. Kırtasiye işlerinden, mev-
zuatı takip etmekten  hastayı bilgilendirmeye fırsat 
kalmıyor. Fakültede iken  serbest eczacılığı daha 
farklı düşünüyordum. Aldığımız eğitimle hastayı bilgi-
lendirip, doyuracağımıza inanıyordum. Eczane içeri-
sindeki o atmosferi yakalamak adına yaptığımız staj 
eğitiminin daha aktif ve uzun zamanlı olması verimli-
liğimizi arttıracaktır. Mezun olduktan sonra  yardımcı 
eczacılık yaparak bu bocalamamızı daha da aza in-
dirmiş oluruz. 

• Örgütümüz hakkındaki düşüncelerin nelerdir? 

Adana Eczacı Odası diğer odalara göre daha aktif. 
Diğer illerdeki meslektaşlarımla konuştuğumda oda-

SAHİBİNİN

SESİ

Ecz. Fatih TAMBAY

Ülkemiz üretim gücünü gittikçe kaybediyor. Tüm dün-
yada yayılan ekonomik krizin yansımalarına çabucak 
sığınan anlayıştan sektörümüz de yeterince nasibini 
alacak gibi. 

Uluslararası paranın acımasız gücünün, tüketim top-
lumlarında ilacın kontrolünü de ele geçirmeyi hedef-
lediği apaçık ortada.

Tüketilen ilacın rakamsal olarak çok büyük bir bölü-
münü alan SGK ile son yaşanan ve eczanelerimizde 
bizleri her açıdan olumsuz etkileyen gelişmeler gös-
teriyor ki, gün geçtikçe işimiz daha zor yapılır hale 
geliyor, mesleki örgütlülüğümüzün gücü sınanıyor.

Oysa; ilaca ve tedaviye ulaşmanın gittikçe kolay-
laştırıldığı bu zamanda, eczacılık bizler tarafından 
neredeyse yapılamaz hale gelmekte, bilinçli olarak 
getirilmektedir.

Ülkemizde 23 bin eczane tarafından sunulan ecza-

lar arasındaki fark daha belirgin ortaya çıkıyor. Birlik, 
beraberlik burada daha fazla. Odamızın Türkiye ge-
nelindeki konumu da yadsınamaz. 

• Eczanende başlıca ne tür sıkıntılarla karşılaşıyorsun?

Sağlık Uygulama Tebliği’nin sürekli değişikliğe uğ-
raması sıkıntı yaratıyor. Hastanın  aldığı ilaçla ilgili 
koşulların daha sonra değişmesi hasta ile karşı kar-
şıya gelmemize neden oluyor. Hasta ile olan iletişimi 
zedeliyor, güvensizlik yaratıyor. 

• İletmek istediğin mesajın var mı? 

Mesleğimize, örgütümüze ve sorunlarımıza  sahip 
çıkalım. Bire bir ilişkilerimizi güçlendirelim, birlik ve 
beraberliğimizi arttıralım. 
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cılık hizmetinde eczacı zor bir dönemde önemli bir 
sınavla karşı karşıyadır. Sınav; ileriki zamanlarda 
sağlık hizmetleri sunumunda eczanelerin nasıl yapı-
lanacağı, eczacının rolünün ne olacağı yönündedir. 
İçinde bulunduğumuz dönemde belirleyeceğimiz 
ve uygulayacağımız mesleki ve örgütsel politikalar 
Türkiye’de eczacılığın ve eczanelerin geleceğini şe-
killendirecek ve belirleyecektir.

İşte burada esas görev ve sorumluluk; yirmili yaşlar-
da büyük bir gurur ve onurla;

‘Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu an-
dan itibaren, 

hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, 

san’atımı hakkaniyetle ve bilgilerimi in-
sanlık aleyhinde kullanmayacağıma,

mesleğim dolayısı ile öğrendiğim sır-
ları saklayacağıma,

hastanın sağlığını baş kaygım 
olarak telakki edeceğime, 

meslektaşlarıma saygı göstere-
ceğime, 

düşkünleri her hususta gözete-
ceğime ve onlara yardım edece-
ğime, 

din, milliyet, ırk, parti ve sosyal sınıf 
farklarının vazifemle vicdanım arası-
na girmesine müsaade etmeyeceğime,

hocalarıma karşı hürmet ve minnettarlığı 
ömrüm boyunca muhafaza edeceğime, 

namusum ve vicdanım üzerine and içerim.’

yeminini ederek kutsal mesleğine başlayan biz ecza-
cılara düşmektedir.

Bugüne kadar yaşadığımız tüm olumsuzlukları, kay-
gıları bir tarafa bırakarak içimizdeki umudu çoğalta-
lım ve şimdi şu an neler yapmamız gerektiğini tes-
pit edelim. Öncelikli görevimiz eczacı olarak, insan 
sağlığı açısından, eczacının; toplum sağlığında her 
zaman gönüllü ve en güvenilir birer danışman oldu-
ğunu, eczanelerimizin; insanlarımıza en yakın sağlık 
danışma merkezleri olduğunu vurgulamaktır. Eczacı-
lar olarak; eczanelerimizde sağlık hizmeti verirken; 
sadece hastalıkların tedavisinde değil, sağlıklı ya-
şamlar oluşturmanın çabası içerisinde de olmamız 
gerekmektedir. Biliyoruz ki; önümüzdeki zamanlarda 
tıp ve eczacılıkta, hastalıkların tedavisi kadar sağlıklı 

ve kaliteli bir yaşam sürdürebilme çabaları da önem 
kazanacaktır. Öyle ki artık hastalanmamanın, sağlık-
lı ve iyi yaşamanın kuralları reçetelenecektir!

İşte bu temel düşüncelerle eczanelerimizdeki ecza-
cıyı her anlamda güçlendirirsek, hep sorunlar yerine 
biraz da “daha iyiyi nasıl yapabiliriz”i konuşup tartı-
şırsak ve uygularsak, eczacının temel sağlık hizmet-
lerinde ne kadar vazgeçilmez olduğu herkes tarafın-
dan bir kez daha anlaşılacaktır.

Yurdumuz her köşesinde, insanlarımıza en yakın sağ-
lık danışmanları olarak 7 gün 24 saat sağlık hizmeti 
veren eczanelerimizde uygulayacağımız iyi eczacılık 
uygulamaları ve eczanelerimize yapacağımız güncel 

yatırımlarla eczacının zayıflatılmak istenen gü-
cünün yeniden canlandırılmasını el birliği 

ile sağlamalıyız. Eczacının, sadece raf-
tan ilaç alıp veren biri değil; sağlıklı 

yaşamlar sunmada, insanlarımıza 
en yakın, en kolay ulaşabildikleri, 
şifanın aydınlık elleri olduklarını 
hep anlatmalıyız. Anlatımlarımız 
sözle değil, sunduğumuz güçlü 
eczacılık hizmeti ile olmalıdır. 
Eksiklerini giderdiğimiz tam do-
nanımlı eczanelerimizde; beyaz 

önlüklerimizi: eczacılık yeminini 
hep tekrarlayarak -büyük bir gurur 

ve onurla- hep beyaz kalmaları için 
elimizden gelen titizliği göstermeliyiz. 

İçimizdeki eczacısız eczaneleri, tartış-
masız çözümler üreterek ayıklamalıyız.

İnsanlarımızda; ‘Ben ilacımı eczanemden, ecza-
cımın kontrolünde güvenerek alıyorum;

Eczacım; benim sağlığımı kendi sağlığı kadar önem-
siyor,

Eczacı; benim sağlıkta danışmanımdır;”

önermelerini pekiştirerek hayata geçirmeliyiz.

İnsanların sağlıklarını koşulsuz emanet edip, bütü-
nüyle güvendikleri mesleğimizin kutsallığını bir dü-
şünün!

Eğer bizler mesleğimizi eczacılık yeminini özümse-
yerek uygularsak; gelecekte Türkiye’de şekillenecek 
eczacılıkta eczacının gücünü kimse göz ardı edeme-
yecektir. İnanıyoruz ki toplum sağlığı için harcanan 
hiçbir emek karşılıksız kalmayacaktır. Bugün kendi 
eczanelerimizde üstlendiğimiz misyon da budur. 

Şubat 2008-ADANA
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getirmesi gereken koşullar (laboratuar gibi) ‘merkez-
eczanelerinkiyle aynıdır.  Fakat bu düzenlemeye rağ-
men, Almanya’da şube-eczanelerin sayısı 2004’ten 
bu yana 2,356 şube-eczane açılmıştır. Ana yapı; tek 
eczacı-tek eczane olmayı sürdürmektedir. Yapının 
bu şekilde olmasının kişisel sorumluluğu vurguladı-
ğı, hastaların ihtiyaçlarına yönelmeyi mutlak suretle 
desteklediği ve birincil ticari kaygılardan azade ol-
mayı garanti ettiği düşünülmektedir. 

Almanya’da eczane açmayı engelleyen hiçbir coğra-
fik veya demografik sınırlama yoktur. 

Sistem neredeyse bütün siyasi partilerce destek-
lenmektedir, hükümet, Federal Sağlık Bakanlığı ve 
hemen hemen bütün Alman Eyalet hükümetleri ve 
bunların Sağlık Bakanlıkları Avrupa Adalet Divanı 
Alman (ve İtalyan) sistemini şu soru üzerinden tar-
tışmıştır: İlaçlar özel ürün mü yoksa ‘sıradan meta’ 
mıdır? İlaçlara/danışmanlığa, yani ‘farmasötik hiz-

Almanya’da 21,570 serbest eczane bulun-
maktadır. Ortalama 3,820 kişiye bir eczane 
düşmektedir. Serbest eczanelerde (46.000 

eczacı dahil) yaklaşık 143.000 kişi çalışmaktadır. 
Almanya’da nüfusun yaklaşık yüzde 90’ını kapsa-
yan bir Zorunlu Sağlık Sigortası sistemi mevcuttur. 
Yalnızca geliri yüksek olanların ve serbest meslek 
sahiplerinin bunun dışında kalmayı tercih etmeleri-
ne izin verilir.1 

Hukuksal olarak, yalnızca eczacıların eczane sahibi 
olmasına izin verilir. Fakat 2004 yılında yapılan dü-
zenleme ile, her eczacı bir eczaneye ve en fazla üç 
tane şubeye sahip olabilir. Yine de  şubelerin ‘ana-
eczaneye’ yakın olması zorunludur, her şube için bir 
‘sorumlu’ eczacı belirlenmelidir ve şubelerin yerine 

1   Bu yazı, Dr. Eckart Bauer’in (ABDA –Alman Federal Ec-
zacılar Birliği) 15 Kasım 2008’de 9. Türkiye Eczacılık 
Kongresi’nde yaptığı sunum temel alınarak hazırlanmıştır.

DÜNYANIN ECZACISI

ECZACILIK SİSTEMİ1

ALMANYA’DA
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metlere’ odaklanan eczanelerin varlığı, ilaçların tüm 
politika yapıcılar tarafından da “özel bir ürün” ola-
rak görülmesini kolaylaştırmıştır.  Eczacıların daha 
kalifiye eleman istihdam etmeye yönelmeleri de bu 
gerçeğin altını bir kez daha çizmektedir. 

Ortalama eczanenin cirosunun yaklaşık yüzde 95’i 
ilaç ve tıbbi ürün satışından gelmektedir.

Almanya’da İlaç Fiyatı Düzenlemesi

Fabrika teslim fiyatı

toptan satıcıların yaptığı artış + eczanelerin yaptığı 
artış   
Net eczane perakende satış fiyatı  + Katma değer 
vergisi (%19 )
Brüt eczane perakende satış fiyatı

Almanya’da eczacı işletme ve mesleki karları ise re-
çeteli ilaçlarda 8,10 € + toptan satış fiyatı üzerine % 
3 (her ilaç için) şeklindedir. Gece nöbetleri ise ayrıca 
ücretlendirilir. Diğer yandan, yine her paket başına 
zorunlu sağlık sigortası (SHI) için 2,30 € zorunlu ıs-
konto yapılır. 

Sabit ücretin mantığı eczanenin varlığı nedeniyle or-
taya çıkan giderlerin sabit olmasıdır. Ek bedellerden 
gelen %3 gelir mevcut ilacın iletilmesinden kaynak-
lanan harcamaları içerir. Ancak bu sabit 8,10 € ilaç 
vermenin beraberinde getirdiği bütün ‘normal’ hiz-
metleri kapsar. İlacın teslimi, “normal” danışmanlık, 
ilacın etkileşimlerini kontrol etme, hastanın kullan-
dığı ilaçların bilgisinin tutulması, bu normal hizmet-

ler içinde sayılır. 8,10 €’ya uzmanlık gerektiren bazı 
hizmetler dahil değildir. Örneğin, sigarayı bırakma 
danışmanlığı, diyet tavsiyeleri, kan basıncı, kan şe-
keri vb. ölçümü, acil müdahaleler ve evde bakım hiz-
metleri ayrıca ücretlendirilir. 

Almanya’da 2004’te getirilen düzenleme ile eczacı 
ücreti ilacın fiyatına bağlı olmaktan çıkartılmıştır. 
Bunun nedeni, belirli herhangi bir ilacın tesliminde 
hiçbir ticari kaygının güdülmemesi ve eczacının has-
tanın (ve onu sigortalayanın) çıkarına hareket eden 
bir birim olarak konumlandırılmasını sağlamaktır

OTC/Tezgah üstü ilaçların yalnızca çok sınırlı sayıda 
ilaç çeşidi eczane dışında satılır. örneğin çok düşük 
dozajlı vitaminler, sarımsak preparatları ve halk ta-
rafından ilaç olarak görülmeyen ilaçlar bunlardan-
dır. Diğer yandan SHI (ZSS)- Modernizasyon Kanunu 
(2004) ile OTC zorunlu sağlık sigortası geri ödeme-
lerinden çıkarılmıştır. Sadece 

12 yaş altı çocuklar için (gelişmesinde problem olan 
çocuklarda: 16 yaşına kadar)

Kronik hastalıkların tedavisi için çok sınırlı çeşitte 
OTC-ilaç geri ödeme kapsamındadır. 

Hastalar, eczane perakende fiyatının %10’unu öder. 
Ancak bu rakam  her paket için min. 5 € max. 10 
€’dur.  18 yaş altı çocukların reçeteleri istisnadır. 
Aile gelirinin maksimum yüzde 2’sini katılım payı 
olarak o sene içinde ödemiş olanlar yeniden katılım 
payı ödemezler. Ciddi kronik hastalıkları olan insan-
lar için katılım payı ise % 1 olarak belirlenmiştir. 
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“2008, yaşlı dünyamızın tarihine, “başka 
bir tarihin sonu” olarak geçecek. Tıpkı, 
1990’da duvarın yıkılması ile reel sosya-

lizmin sonunun gelmesi gibi. O zaman da buna “ta-
rihin sonu” denilmişti.. 2008 de bir milat!.. Başka 
bir tarihin sonu…Piyasa her şeye kadirdir ezberinin 
sonu. Küreselleşme ile dünya bir köy haline geldi 
ezberinin sonu. Ulusal devlet yok, küresel kurumlar 
var ezberinin sonu. Çevre ülkelere “ihracatçı olun” 
ezberinin sonu ve daha birçok şablonun, ezberin 
sonu… 

Piyasanın iflası mı sadece? Son 30 yılımızın ila-
hi sözcüğü "Küreselleşme" de yerle yeksan.. Artık 
kimse ağzına almaya cesaret edemiyor neredeyse. 
Küreselleşme,  yerini ulusal korumacılığa, kapitalist 
devlet müdahaleciliğine, hatta devletçiliğe bırakıyor 
adım adım. Fransa'daki "ekonomik yurtseverliğin" ar-
dından İtalyan Başbakanı Berlusconi "İtalyanlık"tan,  
söz ediyor. 

Kim ne derse desin, bir  tarihin sonu ve yeni bir say-
fanın açılması bu.. ”

Global kriz, önce Merkez’in beyni ABD’de finansal 
alanda başladı, giderek diğer Merkez ülkelerin finan-
sına sıçradı, derken reel sektörlere sıçradı . Merkezle 
sınırlı kalacağı sanılırken kısa sürede çevre-bağımlı 
ülkeleri başka bir yerinden, reel sektörden vurdu ve 
içine çekti. Şimdi beklenen şu; önce Merkez ülke-
lerde finansal sektör toparlanmaya başlayacak, bu-
radaki iyileşme kendisini reel sektöre  yansıtacak. 
Derken, Merkez’deki görece iyileşme, çevre-bağımlı 
ülkelere de yansıyacak. Ama bu iyileşme geciktikçe, 
IMF eliyle , gücü yettiği kadar çevre ülkelerden de 
destek bekleniyor. 

Dünya Bankası 2009 için IMF’den daha kötümser. 
2009’da dünya ekonomisinde ancak yüzde 0,9 bü-
yüme öngören Dünya Bankası, Merkez ülkelerde 
yüzde 0,1’lik küçülme öngörüyor. Bu, merkez ülke-
lerde, 1929 krizinden bu yana ilk kez yaşanacak. 
Türkiye’de de büyümenin en fazla yüzde 2 civarında 
olması bekleniyor. Ki nüfus artış hızı hesaba katıldı-
ğında, bu Türkiye’nin reel olarak küçülmesi anlamı-
na gelecek. 

EKONOMİK 

KRİZ YAYGINLAŞIYOR

Ecehan Balta
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Küçülme ile birlikte yaşanabilecek en önemli felaket 
işsizlik. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), mali krizin 
küresel ekonomi üzerindeki etkisinin, 2009  sonuna 
kadar 20 milyon kişinin işini kaybetmesiyle sonuçla-
nacağı uyarısında bulundu. Türkiye’de krizin başlan-
gıcından bu yana işsiz sayısındaki artış çok büyük bir 
hız kazandı. Kapitalizmin uzun süreceği genel kabul 
gören krizinin ilk dönemleri, sadece Türkiye’de ve 
resmi olarak işsiz sayısının 3.000.000’a, yüzde ola-
rak ise 12.8’e çıkmasına neden oldu. Genç işsizler 
arasında bu oran yüzde 25’i bulmakta. . Bir başka 
deyişle her dört gençten birisi işsiz. Gerçek işsizlik 
rakamını da genç işsiz oranına yakın düşünmek ge-
rekiyor. Çünkü Türkiye’de işsizlik verileri, son altı aydır 
iş arayıp da bulamayanları esas alıyor. Bu nedenle de 
iş aramaktan çoktan vazgeçmiş işsizleri ya da zaten 
hiç iş bulma umudu olmadığı için iş aramayan kitleleri 
kapsamıyor. Dolayısıyla işsiz yüzdesinin gerçekte 26 
civarında olduğu tahmin ediliyor. 

ILO'nun, IMF tahminlerine dayanarak verdiği rakamla-
ra göre, halen dünya genelinde 190 milyonu bulan iş-
siz sayısı 20 milyon kişinin eklenmesiyle 210 milyona 
ulaşacak. Bu krizden muhtemelen en çok inşaat, em-
lak, mali hizmetler ve otomotiv sektörü etkilenecek. 

2009, 2008’in ikinci yarısında başlayan iflasların, el 
değiştirmelerin, devlet kurtarmalarının 2009’da her 
ülkede, her sektörde daha da artacağı bir yıl olacak. 
Krizde yaralananlar, görece diri olanlara yem olurken, 
bazıları birleşme ile krizi atlatmaya çalışacak, devle-
tin, kamu kaynakları ile şirket kurtarması ise her ülke-
de çok ciddi halk muhalefetlerine, emeğin üstünden 
yapılan tasarruflar toplumsal dokularda çok ciddi sar-
sıntılara yol açabilecek. 

Global krize büyük cari açık, yüksek dış borç stoku, 

ithalata dayalı- AB’ye bağımlı yoksullaştırıcı bir ihra-
cat yapısı ile yakalanan Türkiye, IMF’ye sığınarak krizi 
aşmaya çalıştıkça derin bir küçülme yaşayacak. Reel 
sektörden, imalat sanayinden başlayan küçülme en 
önemli sorun olarak yaşatıyor. Krize borçlu yakalanan 
hane halkları, şimdi işten çıkarmalarla derin bir yok-
sulluğa sürükleniyor. 
Gündemdeki IMF ile anlaşma, sadece, Türkiye’den 
alacaklı finansörlerin ve borçlu sermayedarların ne-
fes almasını getirecek. Ama Türkiye’ye, ezberinde 
olan yeni sıcak para akışı ve ihracata dönük büyümeyi 
getirmeyecek. Mali disiplin sevdalısı IMF, bütçe üstün-
den topluma yeni kemerler sıktıracak ve bu Türkiye’ye 
her anlamda kan ve  zaman kaybettirecek.
İçinden geçmekte olduğumuz kriz diğer iki krizden 
farklı olarak, daha derin bir biçimde, ekolojik krizle 
ve bunun önemli bir uzantısı olarak gıda ve su krizi 
ile birleşecek. Bugün, sadece Türkiye'de işsiz sayısı 
İkinci Kriz'in başladığı 1974 yılındaki tüm Avrupa ülke-
lerindeki işsiz sayısının toplamına eşit.  
Krizden ulusal bir çıkış olmayacak. Uluslararası ka-
pitalizmin 1974-5 döneminde uğradığı genelleşen 
durgunluk, ekonomik hayatın düzenlenmesinin kamu 
kuruluşlarınca sağlanacağı, ekonomik büyümenin ke-
sintisiz olarak garanti altına alınacağı, tam istihdamın 
ve herkese refahın yaygınlaşacağı “karma ekonomi” 
tezine ölümcül bir darbe indirmişti. “Ulusal kalkınma-
cı”, krizden her kesimin fedakarlık etmesi ile çıkıla-
bileceği önerilerini yapanların bir Keynezyen sosyal 
refah devletine dönüşü beklemeleri beyhude bir çaba 
olmanın ötesinde, krizin emekçileri çok daha derin-
den etkileyeceği bir zamanın kaybı olacak.
Savaş ve kar hadlerindeki hızlı yeniden yükseliş için 
yapılacak yeni teknolojik yatırımlar, ekolojik krizin 
derinleşmesine yol açacak. Gıda ve su kaynaklarının 
tekelleşmesi, hayatta kalmak için gerekli olan te-
mel ihtiyaçlara yönelik bir saldırı. Bu, son toplumsal 
mülkiyet biçimlerinin de sonu demek. Bu bakımdan, 
ekolojik krizle mücadele, ekonomik krize karşı sa-
vunma hattının örülmesinde birinci derecede önem 
taşımakta. 
Diğer yandan, krize karşı mücadelenin önemli bir bi-
leşeni olarak kadın emeğinin sömürüsüne karşı her 
zamankinden daha radikal mücadele, son derece ha-
yati bir noktada duruyor. Ucuz emeğin en yaygın ve 
meşru biçimi olan kadın emeğinin sömürüsünün de-
rinleşeceği bir dönemden geçmekteyiz.
Bu kriz de bize gösteriyor ki; sermayenin en büyük en-
geli yine sermaye…
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Kadınlar gününün tarihçesi, insanlığın hikâyesi ile çok öz-
deş. 8 Mart 1857’de New York’ta 40 bin dokuma işçisi 
daha iyi şartlarda çalışmak için grev yapıyor, fakat polisin 

işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kitlenmesinin ardından 
çıkan yangında işçilerin fabrika önüne kurulan barikat nedeniyle 
kaçamaması sonucunda çoğu kadın 192 işçi can veriyor. Bu ta-
rihten uzun yıllar sonra 26-27 ağustos 1910 yılında  Kopenhag’ta 
yapılan 2. Enternasyonel’e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansı’nda bu yangında ölen kadınların anısına 8 Mart’ın 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanılması öneriliyor ve oy 
birliğiyle kabul ediliyor!  

Türkiye’de 8 Mart ilk kez 1921 yılında kutlanılmaya başlandı! Fa-
kat 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 1984 yılına kadar 
kutlanamadı.

Neden kadınların günlerini kutluyoruz diye düşünecek olursak; 
belki toplumda her türden sömürülen, ezilen ve hakları verilme-
yen kesim oldukları için bence. Hiç değilse böyle günler bazı ger-
çekleri görmemizi sağlayacaktır. 

Kadınlar yoksulluğunu ve ezilmişliğini rakamlarla da ifade ede-
biliriz; 2007 itibariyle, dünyadaki işlerin % 60'ını yapan kadınlar, 
toplam gelirin sadece %10'una ulaşabilmektedirler. Dünya çapın-
da okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin % 67'sini kadınlar oluş-
turmaktadır. Türkiye'de 4 kadından biri okuma yazma bilmezken; 
üniversite mezunu kadın oranı % 3,9’da kalmaktadır. Erkeklerin 
kayıt dışı çalışma oranı %42 iken bu oranın kadınlarda % 66'yı bul-
ması ise iş yaşamındaki eşitsizliğin iyi bir gösterenidir. Türkiye'de 
de kazançları erkeklerin kazançlarından % 40 daha az olan ka-
dınlar, emekçi kadınların dünya çapındaki yoksullaşmasına yakıcı 
biçimde ortak olmaktır.

8 MART
DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜ

Sümeyya Yılmaz KALAĞOĞLU
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“Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi 
kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. 
Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. 
Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış 
demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakâr, o ilahi 
Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu 
kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim.”

Murathan Mungan "Kadından Kentler" adlı kitabı 
için verdiği röportajda "Neden Kadın" sorusuna şöyle 
cevap veriyor: " Kadınların daha zengin, daha renkli 
bir dünyadan olduğunu düşünüyorum. Dönüşüm ve 
değişimle kadın kimliği arasında daha doğrudan bir 
ilişki var: kadın dönüşüme daha açık. Erkek kimliği 
daha çok vazgeçmelerle oluşuyor. İç dünyasından, 
duyarlılıklarından vazgeçemiyor. Ama kitabımda ka-
dın problemini erkek zulmü ile açıklama kolaycılığa 
yaslanmadım."

Bir yazar, “kadının türü, erkeğin zamanı” diyor. Ka-
dınların zamanı erkeklerinden farklı ona göre. Ka-
dınlar daha çok çevrime dayalı bir zaman yaşarken, 
geçmiş ve gelecek arasında sürekli, kopmaz bir bağ 
oluştururken, erkekler ise, zamanı “geçmiş geçmiş-

te kaldı, geleceğe bakalım” türünde bir ilerlemeci 
anlayışla algılıyor. Belki o yüzden vefa, sadakat gibi 
kavramlar daha çok kadınlara ait duruyordur, kim 
bilir?

Kadınların ezilmesi ve sömürülmesi, belki de yaşa-
dığımız hızlı değişim dünyasının erkeklerin zamanı-
na has olması, bizlerinse bu zamana, ardında hiçbir 
iz bırakmadan geçen zamana alışamamamızdandır 
bir türlü.

Alışmalı mıyız? Bence 8 Mart’lar bu sorunun da ce-
vabını vermek için düşündüğümüz günler olmalı. Ve 
“hayır, değiştirmeliyiz!” sonucuna ulaşıp, eşitliğin 
kapısından içeri girdiğimizde dünyanın daha güzel 
bir yer olacağını anlatmak için fırsatlar yaratmalı. 
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Filmi, tek bir solukta izledim. Kahramanımız ölüm 
oruçları sırasında kalıcı bir hasar aldığı için Cum-
hurbaşkanlığı affından yararlanıp Hopa’daki köyü-
ne geri dönüyor. Bizim kuşağın çocuğu. 1990’larda 
üniversiteye girmiş. 1980 darbesinin izlerinin hala 
silinmediği bir dönem. Ama o çocuklardan 1980 
öncesinin hatıralarını da henüz silmeyi başarama-
mışlar. Solcu olmanın derecesinin piyasa değerle-
rine göre değil, vicdani değerlere göre belirlendiği, 
sınıf atlamanın değil, sınıf kininin harekete geçirdiği 
insanlar. 1980 öncesi bizim kuşak için sanırım her 
şeyden çok ablalarımız ve ağabeylerimizin yarın dev-
rim olacakmış gibi bir kendinden vazgeçme / adan-
ma halinin yarattığı o coşkuya ve inanca hayranlık 
anlamına geliyor. Hayatı yaşamanın yalnızca bir tek 
yolu olmadığı, zevkin, inancın, umudun başka biçim-
leri olduğu, hatta başka türlü  sevilebileceği, başka 
türlü ölünebileceği hakkında destansı bir hikaye. Bu 
hikayenin son kısımlarına yetişmiş, çocukluğu be-
nim gibi kentin henüz talan edilmemiş arazilerinde 
“parolayı söyle, dışın dışın, yumruklar havaya” türü 
fantezilerle oyunlar kurarak geçmiş ise, “o çocukla-
ra” duyulan saygı ve sevginin kaynağının kimsenin 
cesaret edemediğini yapmak olduğu, hatta aile kur-
muş anne babanızın sizi onların yaptığını yapmayı 
engellediğiniz için içten içe suçladığı bir ortamda 

yetişmişseniz, hafızanız geleceğinizi başka türlü şe-
killendiriyor. 

Babamın bizi ODTÜ’nün ana kapısına götürdüğü 
günü hatırlıyorum. Kapının önünde durduk, içeri gir-
medik. “Buradan içeri girmek sizin beceriniz olacak” 
demişti. Ama girerseniz bizim yarım bıraktığımız yer-
den devam edin, gibi şeyler..  İlk kez ODTÜ’nün ka-
pısından kayıt yaptırmak için girdim. Aradan geçen 
zamanda ablalarımız ağabeylerimiz gibi büyük işle-
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rin büyük insanları olamadık. Hatta kendi bahçe-
mizden dışarı bile çıkamadık. Ama kafasını dışarı 
uzatan birçok arkadaşımızın gözaltına alındığını, 
işkence gördüğünü, hatta birkaç tanesinin öldü-
ğünü gördük. Ölüm oruçları döneminde, tam da 
Sonbahar’ın kahramanının yaşlarındaydım. Her-
kesin okulu bitmişti, herkes kendi yolunu seçmişti. 
Hayata dönüş operasyonu, arkadaşlarımızın hayat-
tan alınması, böylece “normal” hayata dönüş, böy-
lece kitlesel olarak tüketilen hayatın kendi akışına 
geri döndürülmesi idi. Nehrin yatağını değiştirmiş-
lerdi bir kere… Hayat elbette onların nehir kenarı-
na koydukları setlerin içinde akacaktı ve elbette bu 
setlerin dışına taşan her ses, her bir su damlası dı-
şarı atılacaktı. Hatta o kadar ki, herkes bunu kendi 
istemiş olacaktı. 

Sonbahar, bizim kuşağın yönetmeninin ağzından 
bizim kuşağın hikayesini anlatıyor. Anlatılan “bi-
zim” hikayemiz işte. O bizin ucundan kıyısından bu-
laşmış olanların gurur, hüzün, biraz yalnızlık, çokça 
keder, yine de vakarla andığı bir hikaye. İşte o va-
kar, filmin her yerini kaplıyor. Her bir karesini, her 
bir notasını, bütün ritimlerini, çığlıklarını ve aşkla-

rını… Öleceğini bilmek, ama bu yüzden acı çekme-
nin bile insanı küçülttüğünü düşünmek… Ödediğin 
bedel için asla şikayet etmemek. İnsan iradesi 
üzerine her şey. Aşık olmadan kimseyle sevişme-
mek. Aşık olunca her şeyi arkada bırakmak, her 
şeyin sadece yaptığın şeyden ibaret olduğunu ve 
onu yaparsan başkalarını yapamayacağını bilmek, 
her şeyin sonsuz eksi bir bedeli olduğunu bilmek, 
ölürken gülümsemek… Erdemin sadece bir insan 
ismi olduğu bir dünyada erdemli bir insan olarak 
yaşamak ve ölmeyi becermek. Başka bir hayatın 
mümkün olduğunu ve ölümün de bu başka hayata 
dahil olduğunu göstermek.

1968 ve 1978 kuşağı kendi sinemacılarını yarata-
bildi mi, emin değilim. Ama bizim kuşağımızın bir 
tane var. Üstelik, kamerasını dağlara, ormanlara, 
Karadeniz’in kıyılarına, koyaklarına, taşlarına çe-
virdiğinde onları da konuşturan, ezilme biçimleri-
nin nasıl iç içe geçtiğini göstergebilimle, dille değil, 
hayatla gösteren, ödül kazanan müzikleri ile, filmi 
notaya, notayı bir hikayeye çevirmeyi başaran bir 
yönetmenimiz var.

Bize de onu saygıyla selamlamak düşüyor.  


