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An gibi call§manin odiilii...
kluged, tedarikci ye calqanlarlyla biriikte
sayilari on binleri can dev bir ailenin bireyi
olmanin verdiOi 06- &karma alarak,

I

alar
1958'den by yang ecza depoculu§u alaninda yOrrittilglimbz call
5onucunda bygiin ei)itirne, kulture, sancta ye en nihayetinde by filkenin
genclerine destek verebilecek konurna ulmrnanin gururunu ymiyoruz.
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Yayin Komisyonundan

Merhaba
Diinya olcegindeki sosyal, ekonomik ye
kiiltiirel alanlardaki kilresel degiOmler; dogu ile
bati arasmdaki post modem celi§kiyi
derinle§tiriyor istikrarh bir siireklilikle. Arap
Bahari ile ba§layan romantik "ozgiirle§me" sureci
kanh gortintliler e§liginde beklentilerden
uzaklaorken, bati diinyasi irkg eylemler ye
ekonomik darbogazla, bilindik yontemlerle
miicadele etmeye cahoyor.
DegiOm surecleri fikirsel devinimlerin sanah
sonuclan olarak dtiOlyor tarih notlarma. insanhgm
geli§iminin kesin ula§aca'g'i son, siirekli kendini
yenileyip dururken, direncle karolaOagi
noktalarda karosmda orgiitlenmi§ devlet
aygitlarim buluyor. Son donemde gergekle§en
"sorun" eksenli toplumsal hareketlilikler bir yol
haritasmdan, altematif fikirsel-siyasal buttinkikten
uzak olmasmm bedelini §imdilerde el yordamwla,
geli§igazel ulastigi sonuclarla odiiyor maalesef.
Bu Misir'da kendini yakan i§portaa iiniversite
ogrencisi igin de, Wall Street'te kolluk
orantisiz mudahalesiyle karola§an i§siz igin de
ayru hazin sonu icinde taoyor.
Bu i§leyi§ hayatin her alarunda vilcut buluyor
ama fikirsel devinimler, bulunduklan zeminlerde
degiOmi bireye ve dahil oldugu topluluga mutlaka
dayatiyor. Artik ortakla§tig'imiz ya§am alanlan,
dijital ortamlar, bilimsel bilgiye ula§ma yontemleri,

paylaolan araclar insaru insana yakla§tmrken;
statik, fikirlere tahammulu olmayan, odagina
insaru almayan, surekli kendini tekrarlayan

ogretiler giin gectikce solup gidiyor. Bireyin kendi

ya§am alanlanyla ilgili kararlarda "ozne" olma
istegi, toplumsal de'g'i§imleri onceleyen en onemli

etmen...

Yakm donemde gelecegimize yon verecek
onemli bir mesleki sorgulama stireci gegirdik.
Secim donemiyle birlikte ba§layan Adana Eczaci
Odasi bunyesinde demokratik bir yapilanma,
mesleki sorunlara samimi yaklaom ye eczaarun
gelecegi ile ilgili kararlarda kendini var edebilme
talebi; sonuglara tarh§ma gotiirmez bir netlikle
yansidi. Bu deneyim eczaci kamuoyunda onemli
bir psikolojik e§ik ye farkindahk yaratti. Artik
beklentiler daha yuksek. Simdi bu de'gi§im
stirecine sahip cikmak ye olu§an bu bilinci
gelecege taomak zamam...
Yeni bir donemin ba§lamasi umudunu taoyor
elinizde tuttugunuz bu dergi...
Degi§im arzusunu giiclil bir kavrayi§ ve
bilince donti§tiirmenin, pratikte elle tutulur, gale
goriiruir kilmamn ana renklerinden biri olsun
istedik bu derginin. Bu anlamda yeni bir anlam,
bigem ye mutlaka yeni bir kimlik tanmuyla

karoruzdapz.
Bu mesleki bilincin, dayamma ruhunun ye
degiOme inancm actg.i yoldan meslegin bu
karanhk giinlerinde beraber yiiriimeyi diliyoruz.
Bu degiOme onderlik eden Adana Eczaci
Odasi yonetim kurulu ye emegi gegen herkese
sonsuz te§ekkiirler...
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YE.NI BiR

DONEM
Ecz. Ersun OZKAN
Adana Eczaa Odasi
Yonetim Kurulu BaOcaru

24-25 Eylii12011 tarihlerinin Adana Eczaci
Odasi icin yeni bir donem ye yeni bir ba§langic
olarak algilanmasi dogru olacaktrr. Son 30 yilhk
oda gegni§imize baktrg'irruzda birkac kez
yonetimsel anlamda kirilma anlan ya§anmi§ ye
bu kirilmalar sonucu ya§anan degi§im,
eczaalarmuzm onayi ile yonetimlerde vizcut
bularak eczaci odasmi yonetme erkine sahip
olmu§tur. 1993 ph boylesi bir kinlmarun
ya§andigi bir yil olarak akillardadu. Benim ye
bircok arkada§mun da iginde bulundugu bu yapi
tabandan buldugu destek ile yonetime ta§idigi
anlap§uu - ugradigi degi§ikliklere ragmen - 2011
pima degin siirmtr.§tiir. 2011 pima kadar bu
anlayi§ aym §ekilde devam etmi§ gibi gortinse
de benim de yonetim kurulu iiyesi olarak gorev
yapmaya ba§ladigim 2003 yih sonrasim
oncesinden ayirmak gerekiyor.
1993 sonrasi silcca kullandiginuz ye o donem
slogan haline gelen Heraklitos'un "Degi§meyen
tek §ey degi§imin kendisidir" sozii Eylill 2011
secimlerine bizleri goturen gerekceleri de aakca
tariflemesi bakimmdan onemlidir.
24-25 Eylii12011 tarihinde ya§adigima segim
sonuclan bir lanlma, bir degi§im ve bir
ba§langictrr. Eczaalanrruz sadece destegi ile degil,
bizlere sahip cikmasi ile de secim sonuclanrun
bizler icin daha anlamh olmasuu saglarru§lardir.
Yine Adana eczaasi bu secimlerde meslegine ye
odasma her zaman sahip cikacaguu, bunun yarn
ara yeti§tirdig'i degerleri de unutmayacag'iru bir

kez daha gostermi§fir. Bizlere de; bundan sonrasi
icin dii§en gorev, tecrObe ye gencligi bir potada
eriterek, iireten - payla§an ye bunlari yaptrkca

guclenen kadrolar kurmak; bu kadrolarm
demokratik, katrlima ye cok sesli olmasim
saglamak; belki hepsinden onemlisi bu kadrolann
yaptr ldanyla - soyledikleriyle merkeze eczacilan

koyarak, onlann bir dost, bir arkada§ oldugunu
unutmadan gorev yapmalanru milmktin kilmak
olacakiar.

Ozellikle meslegimizin gelecegi adma icinde

bulundugumuz silrec goz ontine ahndiginda
hepimize ciddi gorevler diistiigunii biliyor ve bu
sorumluluk ile davranacagincuzin tiim
meslekta§lanmiz tarafindan da bilinmesini
istiyorum.
Bunun yam sera yoneticilik bite gore bir
bayrak yan§i gibidir. Dun bunu ba§kalan yaptr;
bugiin bizler yapiyoruz; yann ise bugiznizn
gencleri yapacak. Bu anlamda bizlerden once
yoneticilik yapan, bu bayragi ta§iyan
btryiiklerime, arkada§lanma ye karde§lerime
meslege verdikleri emeklerinden 'Hard te§ekkiir
ediyorum.
Bundan Once oldugu gibi bundan sonra da
siz degerli meslekta§lannruzin bu zorlu yolda
desteginizi, giiveninizi ye dostlugunuzu
arkamizda hissederek meslegimize ye sizlere
hizmet edecegimizi bilmenizi ister, hepinize saygi

ye sevgilerimi sunanm.
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ECZACI

Kooperatifler

KOOPERATIFLERIMIZ

Uluslararasi
Yi li

Eczaci Kooperatifleri hakkmda soze ba§larken
genellikle "Ulkemizde 19701i yillann sonlarinda
kurulmaya bagayan kooperatiflerimiz..." giri0 tercih
edilir. Bu belki de gegmi§i ozlemek, beraber
davranmarun onurunu ya§ami§ olmak, Iffizi.in ya da
keyif gibi insana ait degerleri ye belki de karamsarhk
ye kaskanliigii hatirlamak anlamma gelir.
0 gunleri ya§ayanlar bilirler. Ulkemizin ekonomisi
ile siyaseti ile, uluslararasi sermayenin krskaanda kaldigi
donemlerde, doviz yoklugundan siyasi onderler yurtdisi
gezilerine bile zor gidebiliyorlar, kapi kapi dolaop ikiiic dolar borc alabilirlerse bayram ediyorlardi.
Akaryakit, yag, piring gibi zorunlu ihtiyac
maddeleri karaborsa idi. hag da elyle. flag firmalari
iirfinlerini istedikleri depoya, sayilari 300'ii akin ecza
depolari da istedikleri eczanelere istedikleri kadar ilac
veriyorlardi. Kimi zaman eczacilar kendileri depoya
gidip, sipari§lerini bizzat hazirladiklan bile oluyordu.
I§te boyle bir ortamda kuruldu Ecza Kooperatifleri.
Oncelik dagitim alarundaki bu trkarukh'g'm ortadan
kaldirilmasiydi. Kooperatifler kurulduklan gunden
itibaren bu gorevlerini yerine getirmek icin kollari
sivadilar, ortaklanna exit hizmet tiretip, hem de o gfine
kadar eczacmm gormedigi iskontolari ortaklanna
vermeye ba§ladilar. Hal boyle olunca da hizla bilyilme
sfirecine girdiler. Ulkemizin birgok yerle§im yerinde
heyecanla Ecza Kooperatifleri kuruldu. Bunlardan;
Manisa, Izmir, Bursa, Eskisehir, Silifke, Adana,
Iskenderun, Istanbul da tic, icel, Antalya, Tekirdag,
Samsun, Gaziantep, Malatya, Ankara, Kayseri, Samsun,
Giresun, Trabzon, Kocaeli, Sakarya
haiarlayabildiklerimiz.
Kurulu§ yillarindan bu gone kadar gegen 34-35 yil
icerisinde ba§ma gelmedik kalmadi Eczaci

Ecz. Aye KOcUKOSMANOCLU

Kooperatiflerimizin. Kimi zaman % 30'lara ulapn
Tfirkiye pazar par ile dagitim kanallanrun online
gegtiler, kimi zaman birbirleri ile rekabete bile girdiler.
1998'e gelindiginde ise Kooperatiflerin bilyiimesinden
tedirgin olan ilag tekelleri, tercihlerini ozel dagitim
kanallarmdan yana koyunca Ecza Kooperatifleri
darmadagm oldular. Yeterli ortak desteginin
saglanmamasi ve kimi yonetim tercihlerindeki yanh§lar
da bu dagilmarun adeta tuzu biberi oldu. Neticede
1978'de kurulan yirmi kiisur Eczaci Kooperatifinden
sadece -Lig tanesi (EDAK, Bursa ve Istanbul Ecza-Koop.)

bug-iin hayatta kalabildi.
ECZACI ORGUTLU OLMAK ZORUNDADIR
ORGUTLU Gec YENILMEZ!
Bu kisa gegrni§ ozeti bile Ecza Kooperatiflerinin
eczacilarm ekonomik mucadele tarihlerinde ne kadar
onemli oldugunu gostermektedir. Bu ya§anmigrklar
bir kisim eczaci icin mficadelenin, inanan, olmazsa
olmazin inadi iken; kimi eczaci icin ise iskonto veya
mal fazlasr bol veren herhangi bir ecza deposundan
ba§ka bir sey ifade etmeyebilir.
Bizim soziimilz birincilere dair olacak ye olmali.
Soz konusu birinci kategori eczaalar olunca da; "Neden
ecza deposu degil de inatla kooperatifler?",
"Kooperatiflerin eczacirun gelecegindeki rolii ne
olmandff?" gibi sorular cevabiru bulmah, eczane

eczaahguu dert eden her eczaarun da bu konularda
mutlaka bir gorii§ii ye duru§u olmalidir.
EleOirmek, ele§tiri hakkuu kendinde gormek elbette

her insanm en dogal hakkidir. Ancak bu hak bir amaca
hizmet edecek olursa bir anlam kazarur. Aksi halde hem
kiOnin kendisine hem karpsindakine zarar vermesinden
oteye gecemez. Eczaci Kooperatiflerini eleOirirken de
bu genel dogruyu aluldan cikarmamak gerekir.
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EKONOMIK VE SOSYAL GUCUMUZU BIRLESTIREBILMEK ELIMIZDEDIR. BU BIRLESMENIN TEK ADRESi
ECZA KOOPERATIFLERIDIR.
BASARININ ILK SARTI INANMAKTIR.

Eczaci Kooperatifleri i sin kurulu§lanndan bu One

kadar gegen 30 yih akin sure cok onemlidir. Bu 30
yeni ku§ak eczane eczacisma dogru aktanlmali ye bu
stiregten ders
Kooperatifler adi Ustiinc le birlikte 4 yapmak igin
gerek duyulan yapilardir. Barka bir deyi§le Kooperatif

ortaklan, sikintilarin Ustesinden tek ba§lanna
gelemeyeceklerinin bilincinde olmak, bunun
igin de ekonomik ve sosyal giislerini
birle§firmek gerekliligini On §art olarak kabul

etmek durumundadirlar. Build §art birlikte var
Kooperatif yapisinin gfic bulmasi
buna baghdir sunkii ancak yeterince gtichi

yapilar ortaklanrun sorunlanna cortim
Uretebilirler. cortim Uretmekten

uzak yapilar ise belli bir zaman

sonra dagilmaya ye yok
olmaya mahkumdurlar.
Eczaci Kooperatifleri,

ECZACI ECZANESINE SAHIP cIKMALI...

Minya ilac pazari 2005 yilmda 545,3 milyar Dolar

iken ortalama %4-7 pia bUyiime ile 2010 yilinda 693
milyar Dolara yfilcselmi§tir. Ulkemizde ise ayru
donemdeki buy-time rakamlari ortalama %12 -13
dtizeyinde gercekle§m4, chive Rusya'run ardmdan en
hizh bilyUyen ilac pazari olmu§tur. Bu veriler uluslar
arasi sermayenin i§tahini kabartmaya yetmi§
ye bircok yerli flag firmasi ( Eczaaba§i, Fako,
Saba, Deva, I.Ethem vs) yabancilara satilmiOar.

Gortinen koy kilavuz istemez, serbest
eczanelerin %20 eczaa kan bile para babasi

tekelci sermayenin agzmi
sulandirmakta ye bu perakende

kanru kendi hanelerine
getirmek icin akilamaz
yollara
ba§vurmaktadirlat Ilacta
reklam, ilac di§i tirtinlerin

ortagi olan eczacilar icin

artmasi, ilaclann SGK

ecza deposundan
ote bir anlam ifade

odeme listelerinden
cikanlmasi veya

etmelidir. Ecza

fiyatlarmin clii§tirtilmesi,

Kooperatifleri

kamu kurum
iskontolanndaki
mantiksiz arti§lar bu
yollardan

daha fazla iskonto,

daha fazla mal
fazlasi kesinlikle
degildir. Kooperatiflerimiz aslmda eczanelerimizi
gelecek korkusundan koruyacak ekonomik ye sosyal
yapilardir. Aradan gegen 30 yih akin sure bu yanli§
algiyi yeteri kadar de'g'i§tiremedi. Bu de'g'i§imi hayata
getirmek eczaali 'g' geleceginden kaygi duyan turn
eczaalann gorevidir.
Herkes bilmelidir ki ontimilzdeki gunler eczanelerimiz
igin daha zor §artlann gundeme gelecegi gUnlerdir.

Korkunun ecele faydasi yoktur. Eczanelerimizdeki
hizmet standartlanru geli§tirip-degi§tirmenin, eczaaligi
vazgegilmez hale getirmek igin gerekli chizenlemeleri

hizla hayata gecirmenin yolunu bulmak zorundayiz.

Ekonomik ye sosyal gncumuzu birle§tirebilmek
elimizdedir. Bu birle§menin tek adresi Ecza
Kooperatifleridir.
Ba§arimn ilk §arti inanmaktir.
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Onumuzdeki yillarda ke§ke dememek icin...
Ecz. Emre OZSOY

HUZUNLU BIR ZiNCiR
ECZANE OYKUSU

NORVEcTEN

"2009 Eyltil ayinda Viyana'da dtizenlenen 39. Eczaalik

Tarihi Kongresi'nde sunulan bir bildiri. Bildiriyi sunan:
Norvecli eczaci Bjarne G. Thume;
1 Mart 2001 tarihinde Norvec'te eczane mulkiyet
hakkmi dlizenleyen yeni bir yasa kabul edildi. Yasa
yiiriirliage girdikten cok kisa bir sure sonra uluslararasi
ortakh tic zincir eczacilik §irketi pazara hakim oldu.
Eczaalar endi§eliydi. Pek cog'umuzun akhna ayru soru
geliyordu. Acaba sistemin di§inda kahr miyiz? Bir taraftan

ne olacagiru kestiremedigimiz bu surer bizi korkutuyor;
di'g'er taraftan da zincir eczaalik §irketlerinin sundu'g'u
cazip teklifler, §irket temsildlerinin zincir eczanelerine
dahil olmarruzi telkin ettikleri onlarca ziyaret ye sayisiz
telefon gorti§mesi, bu surecte eczaa meslekta§larirruzin
eczanelerini hizla zincir eczane gruplanna sati§i akhmizi
celiyordu.
Sonunda ben de eczanemi zincir grubuna satmaya
karar verdim. Bu karanmda kendimi hakh buluyordum

I

cali§anlarirrun hicbiri i§ten cikarilmayacaktr, zincir

eczane grubunun iist dtizey yoneticilerinin bircogu

eczaciydi ye uygulamada turn etik kurallara riayet
edilece'g'i anlaohyordu. Eczacihk hizmeti satin odakh
degil, tipki eski guzel gunlerdeki gibi devam edecekti.
Ustelik bana da cok cazip ticretler teklif edilmi§ ve zincire

dahil oldugumda yine eczanemin yoneticisi olarak devam

etmem istenmi§ti. Evet, karanmda hakh
Kisa bir sure sonra OTC tiriinlerinin eczane di§inda
sati§ina imkan veren yeni bir diizenleme yurtirltige girdi
ye OTC sati§larirruz %15-20 azaldi. Bu degi§iklik
kar§isinda zincir eczane bizden "daha yaratici(!)
olmarruzi", bize ek gelir getirecek yeni yollar bulmarruzi
istiyordu. Artik eczanemizde sadece ilac, bitkisel ye
kozmetik &tinier degil; gine§ gozliikleri, spor kiyafet
ye ayakkabilan, hatta oyun toplan bile satar hale
gelmi§tik. Eczanemden utarur olmu§tum! Gegmi§te
herkesin aradig'ini kolayca buldugu eczanem §imdi tam
bir karga§a icinde, hastalanmin zigzaglar cizerek
ytirumek zorunda kaldiklan bir labirent halini almi§;
bebek arabah ya da tekerlekli sandalyeli hastalar daraak,
dolambach yollardan gecemez hale

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Simdi
eczacinin
kimildama
zamam...
Bize vurulmak
istenen
zincirlerden
kurtulma zamani...

Ustelik zincir bizden daha fazlasiru, cok daha
fazlasiru bekliyordu. cah§ma saatlerimiz 12 saate
cakarilch ama calipn sayimiz ayru kalmahydi. Derken
yeni prosedurler, doldurmam gereken akilalmaz formlar,
yazmam gereken yigmca rapor ye her aym ilk gunu bir
onceki aya ait turn verilerin saat 15.30'dan once eksizsiz
hazirlamp zincir yonetimine fakslanmasi, kendi
hazirladigim biltgeyi bir sonraki donemde tutturma
mecburiyetim bunlardan sadece
Biltgeyi tutturmakta giicluk cektigimizde onerdikleri
recete ise basitti. Daha yaratrci olmak ye belki de birkac
015= 4ten cikarmak! Zaman zaman mii§teri kihginda
eczanemi denetleyen miifetti§ler ye birkac hafta sonra

elime ulwn degerlendirme raporlarlan ye bu
raporlarda yer alan, hasta baFna daha az vakit ayinrken
daha cok ve pahah &tinier satmam gerektigi taysiyeleri

karwinda §wnyordum. Yilda bir dtizenlenen zincir
eczaneler toplantrsi adeta Oscar toreni havasinda
geciyordu.
cahpn bwna en yiiksek salm, hasta bwna en
yilksek sati$, en yiiksekjenerik ilac satiF kategorilerinde

verilen odfillerin ba§an kriteri tek ye Kilda: SATIS...
Daha cok
Oslo'nun en liiks otellerinde me§hur

sanatalann sahne aldigi, en lezzetli yemeklerin ye en
kaliteli araplann sunuldugu bu geceler agzimda buruk
bir tat biralcm*r. 6 yak mikadelenin sonunda 30 yillik
meslek yapntima son noktayi koydum.

bu... Biz eczacilan paravan olarak kullanan, bizleri etten

kemikten ibaret sarup duygulanmizi hesaba katmadan
dayatilmak istenen sistem ne yazik ki bu... Insan saghgmi

geri plana itip tuketimi arthrmayi hedefleyen
sermayenin bawu cektigi bu sistemde gercekletirilmek
istenen ruhlanmiza zincir vurmaktir. Daru§man kimligi
do 'g'rultusunda kendi bilgi ve birikimini hastaya
aktarmayi asil vazifesi olarak kabul etmesi gereken biz
eczacilar icin insanhk vasiflarimizi bir kenara
birakmamiza sebep olacak " zincir eczane " olgusu yakm

gelecekte meslegimizin kar§isma cakanlacak en buyilk
tehlikedir.
Bu sebepledir ki bizlere di.i§en gorev, yillardir
kamuoyunda yuksek sesle dillendirilen bu dayatma
kar§isinda, ki§isel hesaplarimizi bir kenara birakarak
tek yiirek hareket etmektir. Bu stirecte en fazla destek
vermemiz gereken kurumlar meslek orgiitilmOz TEB
ye Eczaci Odalari, ayru zamanda birlikteligimizden ye
destegimizden giic bulan "eczaci kooperatirlerimizdir.
Eczanelerimiz yabanci sermayenin degil, gonullu
birligimizden olupn zincirin birer halkasi olmak
zorundadir.
Kmuldamayanlar bagh olduklan zincirin farkma
varamazlar.
Simdi eczacmin kuruldama zamaru... Bize vurulmak
istenen zincirlerden kurtulma zamaru...
Oniimiizdeki yillarda ke§ke dememek

Benden sonra ise cali5anlanmin once ikisi sonrada dordil

4ten cikanldi. T1 4

Durum bundan ibaret...Bize layik gorulen sistem
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eretildiginden
bu yana
hakkmdaki
ce§itli

hatta

spekulasyonu apn
haberlerle
gundeme gelen

forma

Ecz. Fatma Feyza CETIN

Ilan; 40 yil once yeni bir antispazmodik ya da
kas gev§etici ara§trran bir Japon ara§firmaa tarafindan

CD

ke§fedildi ye Parke Davis'e satildi.
Parke Davis 1976'da Warner Lambert ile birle§ti.
Warner Lambert 2000'de Pfizer tarafindan ahndi ye
gabapentin Pfizer tarafindan Neurontin adi ile
piyasaya
Ardindan da diinyarun en cok satan ilaclan
arasma girdi...
Simdi en cok bilinen piyasa adi ile bir ba§ka
tiirlii anlatahm
Neurontin; Pfizer Hag firmasirun tarti§mah bir
ara§firma ve onay stireci ile akillarda kalan, cok satan

flac
crktigindan bu yana ce§itli taria§malarm odagr
olan, hakkinda ce§itli davalar aglan ilaca kisa bir
Wiz atahm...
Neurontin 1994'de FDA'den; once epilepside parsiyal
nobet tedavisinde kullarulmak tizere, daha sonra

ILAc SUISTIMALt
Herpes Zoster'e bagh PHN (postherpetic neuralgia)
tedavisi kin onay aldi.
Bilindigi iizere Pfizer'e bipolar bozukluklarda,
migrende ye noropatik agrida kullammi kin
yaptirdigi ara§firmalann kalitesi konusunda ciddi
davalar aghrus, endikasyon disc (Off label )
kullammlar kin de 430 milyon dolar tazminat
odemeye mahkum olmu§tu....
Boston'da Sava Thomas M.Green; Dr. Dickersin
ye eski FDA ba§kam Dr. David Kessler'in uzman
gorti§leri ile ilk defa Pfizer'e kar§i RICO (Racketeer
Influenced and Corrupt Organizations Act "etik disc
organizasyonlar") davasmi agru§ ye kazannu§tir.
2010 plinda aglan mahkemeye gore
"NEURONTIN'in yasal olmayan bir §ekilde, hemen
bilimsel veriye dayanmayan endikasyon disc
assn satr§i FDA kurallarma da uymamaktadir. Be§
haftalik duru§ma sonucu mahkeme Pfizer'in ce§itli
sahtecilik (fraud) yontemleri ile NEURONTIN'i
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endikasyon disc olarak noropatik agrida (ozelikle
1800 mg /gun doz ye tistunde) pazarladigma,
NEURONTEVin yanhz postherpetik noralji ye
epilepside endikasyonu olduguna karar verdi ....(2)
Bu davalarla ilgili olarak Amerika'da ciddi bir
iin kazanan sava Thomas M.Green 9 Ocak 2011'de
bir dizi klinik dava ile ilgili olarak Bloomberg Ha lk
Saghgr Okulu 'ndaki seminere davet edildi.
Seminerin konusu:
"Sanayi bilimsel kanitlan nasil carpitti ye plan
ya'g'iru (snake oil) 10 milyar dolarhk cok satan ilaca
nasil cevirdi? Ha lk saglcgc icin dersler"

pozitif gibi gosterip sistemli bir sahtecilik yaptigi
biaminde yorumladr
Eski FDA iiyesi aratirmaci Dr. Dickersin ye Dr.
David Kessler bu davaya ozel bir einem verdiler
Bu davalar sonucu Thomas M. Green Tihn avukati
secildi(1)

(1)http: / / www.greenellp.com / press-

releases / thomas-m-greene-leads-seminar-off-labelpromotion-johns-hopkins-universitys-bloombergschool-public-health/
(2 )http:/ /www.kfd.org.tr / ?q= node %2F822
OH

NH2
[1-(amlnometlOsIklohekzIOasetlk aslt

Snake oil; ABD de kullarulan bir deyim; mucize gibi
tarutilan ama ise yaramayan ilac ya da tedavi icin

kullaruhr (=Snake oil =sahte mucize )

Thomas Green; "tlac §irketlerinin bilimsel
kamtlara dayanmayan buyuk pazarlama ba§arrlanru
anlattigi sunumunda, bir flag firmasi icin bu boyutta
bir dolandiriahg'm i§lenmesinin ne kadar kolay
oldugunun gelecegin saghk profesyonellerine
gosterilmesi onemlidir" dedi..
Burada Dr. Kay Dickersin' in cali§malan esas
ahnnu§tir. Dr. Dickersin Pfizer'in ara§firmalaruu ye
medikal makalelerini inceledi ye firmarun negatif
sonuclan yaymlamayip, negatif calimralarin
bazilanrun sonuclaruu geciktirip, carprup-degi§tirerek

Buraya kadar iirefici firmanm ilac iizerindeki
suiistimalinden soz ettik. Simdi ise ilacm hastalarca
amacirun di§inda kullarummdan soz edelim.
Bu cok tarti§mah ilacm bizim ulkemizi son
zamanlarda yalandan ilgilendiren ama henilz
kamuoyuna yansimayan bir ba§ka yaruna dikkat
cekmek istiyoruz §imdi. Amaamiz bu yaruyla
kullarumm iilkemizde yaygmla§madan yetkililerce
onleminin almmasiru saglamak.....
Gabapentin henuz yaygmla§mayan (cok siikiir
ki) bir ba§ka amaca hizmet etmekte.. Uyu§turucu
bagimhlarmm yoksunluk sendromu icin bulduklan
yeni bir yontem bu...
Kendisi de bir eczaa olan Janet Webb' in bir
ara§firmasi olan bu ca4mada ozetle;

Gabapentin'in bazi toplumlarda kertilye
kullarulabilecegi..

Madde bagmilclarc veya gecmi§inde madde
bagunlisi olanlar tarafmdan suistimal
edilebilecegi...

Hatta bazi dozlarda keyif verici olarak
kullarulabilecegi vurgulanmr0r...
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Gabapentin'in bu suistimaline farkinda
olmadan doktorlar ye biz eczacilar da yard=
etmekteyiz belki de..
Bu nedenle recete ile de olsa (hekimine
zorlayarak yazchrip alma olasibtim gliz oniinde
tutaxak) bu tiir kullanim giiphesiyle kargila§tigimiz
hastalara karp "nasilsa doktor yazim§ vardir
bir bildigi..." demeden, eczaaligm bir dikkat, ozen
ye sorumluluk istediginin bilinci ile goziimiizii acik
tutmamiz gerekmekte....

Hentiz bizde bilirunese de yurtdi§inda
gabapentinin bu bicimde kullarumi ile ilgili
ara§firmalar hic de az degil.
Ornekse; profesyonel saghk cali§anlarmdan bilgi

edinilerek yapilan bir cah§mada Gabapentin'in
suistimalinin toplumda oldukca yaygm oldugu
vurgulandi..A§ag'ida referanslarnu bulacaguuz bu
cali§ma Ecz.Janet Web tarafmdan yapildi....
Bu cah§madan vaka raporlanrun bazilan
a§agidachr:

ilk bildirilen vaka; 42 ya§inda, kadm,
uyu§turucu kullamyor. Kokainman. Kokain
bulamadigmda e§inin gabapentinine saldinyor...
Hasta ya§adigi yoksunluk sendromunun giderilmesi
icin 3 ay gunde 600-1500 mg gabapentin almi§ti....

tkinci daha genic bir ara§tirma Florida'da
islahevlerinde kokain gegni§i olan 5 tutuklu ile
ilgiliydi. Bu tutuklularm kokainin yoksunlugunu
gidermek icin gabapentin kullandiklan dii§iiniildii.
Daha genic caph bir ara§tirma yapildiginda
gabapentin recete edilen 96 hastadan sadece 19 unun
dogru endikasyon icin kullandigim goriildii.
Gabapentin recetelerden 'Amid' ve daha sonra smirk
olarak istisnai durumlarda recete edildi.

California islahevlerinde de benzer durumun
gortilmesi gabapentinin tedavi formulasyonundan
cikanlmasma neden oldu.
Fransa da rapor edilen vaka da ise gegni§inde
alkol ah§kanligi olan 67 ya§mdaki hastaya polinevrit
agnlan icin gabapentin recete edildi. Hasta giinde
4200 mg olan kullarurruni 7200 mg a kadar yilkseltti.
Bundan dolayi hem ilaci recetesiz alabilmek icin

eczacismi, hem de recete alabilmek icin agrilanni
abartarak bircok fizik doktorunu zorladigi anla§ildi.
Sonunda gabapentine bagh yoksunluk belirtileri ile
hastaneye kaldinldi. Daha sonra altematif ag'n kontrol
edici ilaglar ba§ansiz oldu ye birkac ay icinde
gabapentin suistimaili yeniden ba§ladi.
Allcol ali§kanlig'i gegni§i olan benzer durumda

2 ayri hasta da aym senaryolar ile rapor edildi. ilk
vaka 33 ya§inda erkek hasta 3600 mg gabapentin
kullaruyor ye recete dozunu ikiye cikanyordu. Hasta
ilaci alkole bagh yoksunluk belirtilerini gidermek ve
sakinlegnek icin kullamyordu...
tkinci durumda yine alkol ba'g'imliligi gegmi§i

olan 63 ya§inda erkek hasta 1800 mg olarak recete
edilen gabapentini 4900 mg a kadar calcarnu§tr. Daha
sonra hastaneye yatirildi ye gabapentin kesildi. Her
iki hastada da oryantasyon bozuldu'g'u, konftizyon,
ta§ikardi, ofori, huzursuzluk, ajitasyon gibi
gabapentin ile cozillebilen yoksunluk belirtileri
goriildii....
Deneyimlenen suistimal raporlarmdan da soz
etmek gerekirse; her ay 2 milyondan fazla ziyaretcisi
olan tarunmi§ bir intemet formunun (etik nedenlerden
&Uri" adresi bizde sakh) kullarumalan, kendi olumlu
ya da olumsuz deneyimlerini payla§tiklan bu sitede
gabapentine de yer vermektedirler. Bircok kullarua
gabapentin icin 'Mori, geli§mi§ sosyallik, sakinlik gibi
onlara gore pozitif davrani§lar ye esrar benzeri
etkilerle kar§ila§tiklanni rapor etmektedirler... Ama
hepsi de olumlu degildir... Zombi etkisi denilen
(bilincsiz istem di§i hareketler) de bunlara dahildir...
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Terapotik kullarumda ruhsal degi§iklikler:
Mekanizmasi tarumlanmamasma kar§m gabapentin

epilepsi hastalarmda duygu durum degi§ikliklerine
neden olmu§tur. Kanada Eczacilar Birligi' nin

2007;68:483-4.

Gabapentin reports... Experience Vaults [Internet]. 1995 2007. [cited 2008 May 9] Available from

Harden CL, Lazar LM, Pick LH, Nikolov B, Goldstein MA,

vademecumu denilebilecek olan CPS 'de ofori,

Carson D et al. A beneficial effect on mood in partial epilepsy

uyu§turucu madde benzeri etkiler listelenmi§, aynca

patients treated with gabapentin. Epilepsia. 1999;40:1129-34.

standart referanslarda yan etki olarak haliisinasyonlar

NeurontinTM monograph. In: Repchinsky C, editor.

bildirilmi§tir.

Compendium of pharmaceuticals and specialties (CPS), 2008.

Literatiirde terapotik dozlarda sinir sistemi

Ottawa: Canadian Pharmacists Association;

reaksiyonlari tarumlanmi§fir. 37 ya§mdaki epilepsi

2008. p.1512-4.

hastasi bir kadmda 1800 mg gunliik doz kullarumda

Gabapentin monograph. In: McEvoy GK, editor. AHFS drug

ofori, kisa surede uygunsuz durumda gulme e§liginde

information 2008. Bethesda (MD): American Society of Health-

beklenmedik iyi hissetme, i§yerinde uygunsuz

System Pharmacists; 2008. p. 2282-6.

giilmenin e§lik ettigi bir a§in enerji hall geli§mi§tir.

Gabapentin monograph. In: Sweetman SC, editor. Martindale:

Hasta kendini iyi hissetse de davraru§lanrun

the complete drug reference. 35th ed. London: Pharmaceutical

uygunsuz oldugunu fark etmi§ ye tedavisi

Press; 2007. p. 437-8.

karbamazepinle
Aynca parestezi hastasi 38 ya§mdaki bir hastada

Trinka E, Niedermuller U, Thaler C, Doering S, Moroder T,

Ladurner Get al. Gabapentin-induced mood changes with

giinkik 900 mg dozla tedavisi sirasinda ofori ye

hypomanic features in adults. Seizure. 2000;9:505-8.

uygunsuz gulmeler gortilmii§tur. Bu hasta

© 2008 BC Drug & Poison Information Centre

agnlarmdaki iyile§me ve ruh halindeki degi§ikliklerde

Orijinal basun BCPhA Tablet. 2008;17(3):12-3.

anlamh bir zarar gormediginden gabapentine devam

etti. 2 hafta sonra ofori coziildii ye davram§lan da
ba§langictaki hale geri dondil.

Referanslar:
Markowitz JS, Finkenbine R, Myrick H, King L, Carson WM.

Gabapentin abuse in a cocaine user: implications for treatment?
J Clin Psychopharmacol.
1997;17:423-4.

Reccoppa L, Malcolm R, Ware M. Gabapentin abuse in

inmates with prior history of cocaine dependence. Am J Addict.
2004;13:321-3.

Del Paggio D. Psychotropic medication abuse in correctional
facilities. Bay Area Psychopharmacology Newsletter. 2005;8(2):1,5.

Victorri-Vigneau C, Guerlais M, Jolliet P. Abuse, dependency and
co
VI

withdrawal with gabapentin: a first case report.

0

Pharmacopsychiatry. 2006;40:45-6.

w

Pittenger C, Desan PH. Gabapentin abuse, and delirium
tremens upon gabapentin withdrawal. J Clin Psychiatry.
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1 i Hepsinden ote bize toplumda giivenilir bir yer
edindiren eczacilik meslegini bir kazanc kartsi
yapmaktan fakh yere koyabilen eczaci da
topluma ye meslegine de borcunu
odeme sansim bulabilir...

SONUc OLARAK;

korunmasmda gorevli oldugu bilincini yeniden

ilaclarda goralebilecek olan ve literatiir bilgisinde

kazanmalidir...

rastlanmayan yan etki ya da suistimallerin izlenmesi

114am-1 hastaya (TOKETICI YA DA KULLANICI

ve yetkili makamlara bildirilmesi eczacirun gorevleri

DECIL ) ula§tirilmasindan sonra izlenmesinde ilk

arasmdadir.

gorevli bazen eczacmm kendisidir

Eczaci diger mesleklerde pek de gorunmeyen

Bu gercekle hareket ederek ilaclarda gorillebilecek

halkla bu derece is ice olu§unun avantajuu kullaruhp

olan ye literatiir bilgisinde rastlanmayan yan etki ya

bunu son derece verimli bicimde ortaya koyabilir.

da suistimallerin izlenmesi ye yetkili makamlara

Bu tehlikeler hepimizi sorumluluklarimiz geregi

bildirilmesi eczaarun gorevleri arasmdadir. Belki de

gabapentin icin daha dikkatli olmaya davet

gelecekte var olabilmesinin gerekcesi olan, sunacagi

etmektedir. Belki doktorlarm da bu ilaci sadece cok

ye iddia edecegi vazgecilmezlig'ini ancak bu yamyla

gerekli oldugunda ya da tek secenek oldugunda

gercek k labilir. Sorumlu, dikkatli, ozenli olan

yazmalari saglanarak ilaan suistimali bir parca da

yaruyla...

olsa onlenebilir.

Hepsinden ote bize toplumda guvenilir bir yer

Sadece satmak icin neredeyse "Hasta et sonra

edindiren eczacilik meslegini bir kazang kapisi

da ilac ver " mantigiyla once ilacm sonra da hastahgm

yapmaktan fakh yere koyabilen eczaci da topluma

icat edilir hale geldigi sektorde, eczaci halk saghgmm

ye meslegine de borcunu odeme §ansim bulabilir...

korunmasi noktasindaki yerini yitirmemek

zorunda
Bu aralar bir ba§ka anlayi§ yaygmla§tirilmaya

Eczaalik mesleginin ticari yam diger

ADVERS REAKSIYONLARIN

BiLDiRiMi IcIN

yonlerinin tistunde gibi tarumlanmaya

eczacuun ilaclarm birey ye halk saghgl yoruinden

Adres:
Turkiye Farmakovijilans Merkezi
Sogiitoziz Mah. 2176 Sok.
No: 5 cankaya/ ANKARA

olasi kotii etkilerinin izlenmesindeki birincil gorevi

Tel: 0 312 218 30 00

goz ardi edilmemelidir. Bir unvan olan eczacilik

Faks: 0 312 218 35 99

sadece maddi kazang saglamak icin verilmez. Eczaci

e-posta: tufam@iegm.gov.tr

Bu yarulsama oyle gercek gibi pazarlaruyor ki

eczacilarda dahi meslegin sadece para kazandiran
yam ile algilamr olu§u dikkat cekiyor.

toplum sag'hg'irun iyile§tirilmesi yarunda

Oysa

onemlisi
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Bizden Bu Kadar
Ecz.Ibrahim SUMNU

iikaye bu ya pek de uyanik geginen vatanda§
gezinirken bir lokantarun caminda bir yam gormi*

"Dileginiz kadar yiyin hesabi torununuz odesin"
yaziyormu§ camda. Uyanik vatanda§ dahru§ lokantaya

Allah ne verdiyse getirtmi§, tika basa doymu§. Artik

tek lokma yiyecek hall kalmayinca da toparlamp
kapiya dog' ru yonelmi§ ki garson elinde hesap fisi

uyanik vatanda§in yolunu kesmi§. "Beyefendi,

beyefendi hesabiniz?" dem* Uyanik vatanda§
kipkirmizi kesilmi§ "ama...

hesap... torun... "

diye kekelemi§. Uyaruk geginen vatanda§tan daha
uyaruk olan garson "Beyefendi zaten bu sizin degil

dedenizin hesabi" dem*

Hikaye bu ya dedik ama giiniimiiziin
gercekleri bu hikayelerle dolu. Nasil olsa Sari
cizmeli Memed Aga'nm bir gfin gelip hesabi
odeyecegi savruklugu ile savurup duruyoruz
gelecegimizi. Bazi savruklar kacip kurtuluyorlar
hesap odemeden, bazilan ise bizimle birlikte yuku
ta§imaya cali§iyor parmagmin ucuyla(!)
Uzun zaman once TEB, sanirim gelecekte
kendisi ye uyeleri icin nelere mal olacaguu pek
de dil§finemediginden -salt kisa sureli kazaruma
aldanarak- sozle§mede bulunan iki maddenin
altrna imza atti. Bunlardan birisi muayene
iicretlerinin eczanelerden tahsiliydi. Sozde bu

hissedilmedigi bolgelerde oyle de oldu. Ama
eczanelerin buyuk cogunlugu; muayene eden
kurumun kendisi olmadigi halde ne hakla
muayene eden ba§ka bir kurumun alacagmi tahsil
etmeye kalki§masuun nedenini anlatmaya
cali§mak bir yana, borc olarak yazdigi ve tahsilinde

sorunlar ya§adigi muayene ucretleriyle bogu§mak
zorunda kaldi. Ve her muayene iicreti cikan
recetede hastanm zaten zayif olan hafizasuun
derinliklerinde kaybolmu§ olan hastane
ziyaretlerini yeniden arumsatabilmek icin karumn

§ekilde eczaneye katthm pays ch§mda sicak ve taze

son damlasma kadar miicadele etmek zorunda
birakildi.
Diger madde ise geldigimiz surecte

para aki§i sa'glanacaktr. Ve biiyiik §ehirlerde
ve / veya ekonomik sikintmin fazlaca

eczanelerin sonunu hazirlamaya aday olan, saghkh
bir beynin algilamakta ye mantigiru
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kabullenmekte bir hayli zorlanacagi kamu kurum

sonra uygulanmakta olan ticari iskontolann ve mal

iskontosu!

fazlalarmin tamamiyla ortadan kaldinlmasi icin

Normal §artlarda eczaneler cirosu orarunda

kuruma iskonto yapmasina kar§m ek olarak

oliimii gosterip sitmaya raze etmek miydi?
Peki ya TEB? Bizim en bilyiik orgutumuz!

firmalann da yapmi§ oldugu iskontonun firmadan

Kendisi var oldugu icin huzurla meslegimize

depoya, depodan eczaneye, eczaneden kuruma

devam ettigimiz, var oldugu siirece bizlerin de var

aktarma §eklinde oldukca dolambach bir yol

olacagimizi, mutlu bir §ekilde meslegimizi icra

izlemesinin mantigmi bulamadim. Aym ilaca bu

edecegimizi diVedigimiz ye varhgmi siirdiirmesi

ekilde neden iki ayn fiyat uygulandiguu ve giiclii

icin canla baga miicadele ettigimiz TEB? Tilm

olan devlet daha az para oderken,

iiyelerinin verdigi yetkiye

"Hicbir

herhangi bir saghk giivencesi olmayan

vatanda§in neden daha pahahya

aldandi, nasil bir hakh gerekce

eczane

aldifg'ini ve bu durumun sosyal devlet

anlaywun neresinde konumlandigiru
da bir turlii cozemedim.

dayanarak nasil oldu, neye

kapanmaz

&ter istemez insarun akhna klasik

ye ulusca cok sevdigimiz komplo
teorileri gelmeye ba§hyor:

Acaba diyorum yetkili ki§iler

merak
etmeyin"

kamu kurum iskontosunun bu §ekilde

yansifilmasini isterken ilac firmalan ile anla§lp

eczanenin firmadan alamasa bile bu iskontoyu bugunlerde yaptig'i gibi - zor ahm ile eczanelerden

ile boylesi bir garabeti

kabullendi? imza atan
arkada§lann beklentileri; o

giinlerde az da olsa var olan
resmi ch§i elden sab§larda

kamu kurum iskontosunun
eczaneye kalacak olmasi
miydi? Ya da pazarhksever
vatanda§lann indirim taleplerine daha rahat yarut
verebilmek miydi amaclanan?
Biz ler arfik SGK'run goniillii veznedarhguu

almayi mi. dii§lediler? Gticsiiz olan eczanelerin

yapmak istemiyoruz. Biz ler artik SGK'run bu

dog' al seleksiyona ugrayacagi bir siirec mi

capra§ik iskonto hesaplanyla bo'g'ugnak

hedefleniyordu? Yani bir zamanlar bir bakarun

istemiyoruz.

dedigi gibi, 24 bin eczane Tiirkiye'ye ya da o bakana

TEB'in tek alternatifi var; her iki kamburu da

fazla mi geliyordu? Vatanda§lara daha iyi

eczacuun sirtindan almak...

sag'hk (!) hizmeti vermenin ve/veya bu hizmeti bir

Biz hovarda mirasyedi gibi davransak da bu meslek

yerlere devretmenin daha kolay yolu eczane

bize babalannuzdan miras kalmadi; onu

sayisirun azalmasmdan mi gegmekteydi? Ve son

cocuklannuzdan odiinc aldik. Durumumuzu biraz

olaylardan sonra bir bakarun "Hicbir eczane

bu Willi Kizilderili atasoziine benzettik. Tamam

kapanmaz merak etmeyin" soyleminin arkasmda

atasozleri, ogiitler benzesin de Allah sonumuzu

sadece kendinin bildigi bir §eyler mi

Kizilderililere benzemekten korusun.

bulunmaktaydi? Yani asil hedef eczaci kanndan
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Aci ila

iLAc SANAYtiNiN SUS KOPEKLERI ye
MEDYATIK MAYMUNLARI
Derleyen: Uzm. Ecz.Nuray ARI

raporlarinin kaldiriliF, klinik calimalari, nod ruhsat

lapdogs to drug firms Adriane Fugh-Berman , BMJ
2006;333:1027.1" deyimi ile "ilac firmalannin sus
kopekleri" ye "medyatik maymunlarm" arkamizdan
konumalanna kervan yuriir diyerek aldin§ etmedik.
Biz diirtist doktor ye eczacilarla tarti§malarmuza
devam ettik. Bu tarti§malar sirasinda dikkatimizi ceken
nokta, bu ilaclan hastalarina yazan bir cok hekim
arkada§m hastalann sorulari kar§isinda verecek cevap
bulamamalari ye kime inanacaklanru §a§irmalan idi.
Aym olay halen devam etmekte.. Hastasma statin
yazan bir hekim biltUn bu tarti§malar sonucu hastasuu
tatmin edecek bilimsel bir cevap verememekte, bunun

aldiklarini dogrusu bizler de merak ediyoruz. Her firsatta

yerine statinlerin aleyhine konu§anlar haldunda karalama

yineledigimiz alalcz ilag kullartiminz hayata gegirmeli,

kampanyasi agmakta ve bazi alai tutulmasma ugramigar
bizleri mahkemeye vermekten, idamdan bahsetmekte....

Prof. Dr.
F. Cankat TULUNAY
Tibbi Farmakoloji / Ankara Uni.Tip Fak.
Ibn -i Sina Hastanesi

Dergimizin bu sayisinda; Tiirkiye'de klinik farmakolojinin

gel4mesi, klinik farmalcoloji ile ilgili her konuda bilgilerin
ilerlemesi ve yayinlanmasina emegi gegen, bizleri aydznlatan

Klinik Farmakoloji Derne &den Prof. Dr. Cankat
TULUNAY 'in yazzszna yer veriyoruz. Bahsi gegen efervesan

tabletlerden ruhsat asmasznda bioedegerlik ve bioyararlanim

farmakoekonomi konusunu gundemimize almaliya. Mesleki
politilcamizz belirlerken bizlere yol haritasz oluguran hocannza

tegkkiirlerimizi iletiyoruz.

ILAc SANAYIININ SOS KoPEKLERI VE MEDYATIK

MAYMUNLARI

Son gunlerde Turk basirunda §imdiye kadar
gortilmemi§ ilac tarti§malan ba§ladi ye halen devam
ediyor. Olay once HabertUrk TV de kolesterol tarti§masi
ile ba§ladi bunu antidepressanlar, hormonlar, osteoporoz
ilaclan takip etti. Bizim senelerdir yazdiklarimiz nihayet
TUrkiyede de tip cevrelerinin di§ina akip kamuoyuna
mal oldu. Senelerdir bu konularda it it dola§arak bir
taraftan doktor ye eczacilari egitmeye cali§irken, diger
taraftan o illerin parlementerlerinin de katilimi ile halk
toplantilan dtizenledik... Bu gun yeni tartrolmaya
ba§layan konulan cok uzun zamandir, turn bilimsel
referanslari ile anlatmaya cali§tik...
Adriane Fugh-Bergman'm (Doctors must not be

SSRI lerin etkisiz oldugunu iddia ettigimizde yine
bazi psikiyatrislerden benzer tepkiler geldi, Milliyet
gazetesi yazan saym Metin Miinir "dikkat eksikligi
sendromu" haldanda yazdigmda bazi psikiyatrisler
tarafmdan tartr§mak yerine, neredeyse ling edilmek
istendi. Vay efendim psikiyatris olmayan birisi nasal bu
konularda konu§urmu§?.. Ebeveynler agiklama
istediginde cevap veremez hale gelenler, gamur atmayi
yontem olarak kabul etmi§lerdir... Bu ornekleri uzatmak
mUmktin....
nag sanayiinin doktorlar, eczacilar, bUrokratlar ye
politikacilar uzerindeki etkisi yadsinamaz. Baksaniza
SGK nasal diz coktii?.. Efendim halk saglig-'iru clii§Unerek

iskontolardan vaz gegmi§lerlfl iskontodan yaparken
neden halk saghgmi dii§iinmediniz de ilac sektorii resti
gektig'inde iskontodan vaz gegtiniz??? Acaba SGK yi
kimler vazgecirdi! Emir bilytik yerden mi geldi?..

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1. Biyoyararlanim ve biyoe§degerlik testlerinin istenmemesi
efervesan tablet imal edenlere buyuk avantaj ve haksiz kazang
sagladi. Bu en onemli sebeplerden birisi.

Iskontodan vazgegince ilac fiyatlanna %7.5-8.5 zam gelecek

ye zarari kapatmak ign yine kambur hastanm sirtma
yuklenecek ye yuklendi de.. aicil guru yetene, vatan
millet hak getire... Hastalar artik acil servislerde para
odeyecekler, doktor acil degil derse hasta katki pay!
odeyecek... Hastalara fazla ilac yazan doktor
cezalandinlacak bu da doktorlarm daha az ilac yazmasma
sebep olacak, gerisini hastalar eczanelerden parasmi odeyip
recetesiz alacak... Recete ba§ma 3 TL ahnacak.. Fazla ilaclar
aynca 1 TL bedel odenecek... Ye§il kartlar
Ayni ilactan 2 kutu yazilmi§ ise 2. Kutu icin 1 TL harac

verilecek... Senr aralannda daha ne tuzaklar var. Bunlar
sayesinde hastalar DAHA IYI SACLIK HIZMETI

$

ALACAKLAR, OLMEZ SAC KALIRLARSA!!!!

EFERVESAN TABLETLER
Bir cok Avrupa Ulkesinde geri odemesi olmayan veya
cok sirurh kullarulan ilaclan mirasyedi gibi
odeyeceksiniz...Bir taraftan ilac olmayan ilaclann
bedellerini odeyeceksiniz, diger taraftan bazi flag
firmalannm , bazi ilaclannda cince yapilan "EFERVESAN"
ilac yutturmacasi ile SGK gereksiz olarak milyonlarca lira
odeyecek ve halk
tehlikeye atmaktan
cekinmeyecek
Tek ba§ma tiyazit diuretik bulunmayacak, bunun yerine
2 TL bile olmayan tiyaziti ACEIleri veya ARB lerle
(hipertansiyon ilaclan) kombine edip 50-60 TL ye
satilmasma alchn§ etmeyeceksiniz, sonra da acrsim
hastalardan crkartacaksmiz.

IEG Miidiirliigii ilac sorunlarma cortim Uretecegine sorunu

i§in icinden glalamayacak hale getirmekte. Ornegin
efervesan tabletler. Son birkac sene icinde 100 den fazla
ilac efervesan tablet ruhsatr alch. Bunlardan bir cogu yalruz

TUrldyede veya 1-2 Ulkede mevcut.Merak edenler

www.pubmed.gov da bir tarama yaparlarsa efervesan
antibiyotiklerle ilgili yalruz 10 adet makale oldugunu ye
bu 10 makalenin cogununda in-vitro ara§firmalar oldugu
gorultir. Gerek firma ye gerekse IEGM yetkililerinin bizim
bulamadiguniz bilgileri ye klinik cah§ma sonuclanru saghk

kamuoyuna acrklamandir. Statinlerden tutun Alzheimer
ilaclanna, antidepressanlardan tutun Parkinson ilaclanna
kadar, neredeyse turn ilac gruplan icin efervesan tablet
mevcut ye bunlann hemen hic birsinin biyoyararlarum
bilgileri yok (IEGM yUksek bilim kurullanrun karan
geregince suda eridiginde solUsyon halinde oldugundan
biyoyararlarum veya biyoe§degerlik gerekmez!!!)...
Halbuki bazi effervesan tabletlerde biyoyararlarum klasik
tablete gore artabilirken (Kakumanu VK, ye ark., 2008),
bazi efervesan tabletlerde 0 derece kinetik degi§mekte,
co gunlukla Tmax' ler kisalmakta, bazilannda ise ilacm raf
yan ornrii kisalmakta ye kolaylikla tabletler
bozulabilmekte... IEGM farmakoloji ye farmakokinetige
onemli katkida bulunmu§ ye ttim efervesan tabletlerin
farmakokinetiginin klasik tabletlerlerden farksiz oldugunu
ispatlarm§ ve buna gore yuzlerce efercesan tablete ruhsat
vermi§fir (!!!). Bu i§in §akasi olmachg'iru ye ortaya crkacak

hasarlardan IEG MiklarltigUntin sorumlu olacagr
unutulmamandir. Efervesan tablet yapmak ozel bilgi ye
donamm gerektirir...
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PiYASADAKi EFERVESAN TABLETLERDEN KAc
TANESININ PiYASA KONTROLLERI VE ANALIZLERi
YAPILMISTIR?..

Turkiyede neden

tabletlerin cogunun farmakokinetik bilgileri ya yok veya

efervesan tablet patlamasi

klasik tabletten kopyala-yapi§hr olarak yazilrni§ ve ytiksek

oldu ye sorumlusu kim?

bilim komisyonlari da bu nasal is diyeceklerine, oldugu

1. Biyoyararlarum ye

gibi kabul etmi§lerdir. Ornegin, essitolapram, CIPRALEX

biyoe§de'g'erlik testlerinin

(Lundbeck) konvensiyonel tablet 10 mg tmax 4 saat,

istenmemesi efervesan

ESLONG (Inventin) 10 mg efervesan tab tmax 4 saat?

tablet imal edenlere buyuk

Herhalde bunun bir aciklanmasi vardir..

avantaj ye haksiz kazang

6. Yetkililer sakm "kati farmasotik formlan yutamayanlar"

sagladi. Bu en onemli

icin bunlara musaade edildigi masalmi anlatmasinlar.

sebeplerden birisi.

Senelerce analjezikler gibi ilac gruplarinda efervesan

2. BY/BE testlerinin

tabletlerin geri odenmesine musaade edilmemi§ti.

istenmemesi ruhsat

Herhalde §imdi SGK farmakoekonomik analizlere g6re

i§lemlerini onemli olciide

(!!!) bunlarm cogunu geri odeme listesine almakta. Ke§ke

kisaltmi§ ye bazi firmalar 2-

bunlarm hastalara faydalarmi da agklasalar...

3 sene icinde 250'den fazla

www.kfd.org.tr

ruhsat alabilmi§tir. Bu

ruhsatlann bir kismi
konvensiyonel farmasotik formlara
ait olsa da bu hiza bircok firma eri§ememi§tir!

3. Efervesan tabletlerin %90 dan fazlasuun e§degeri
olmadigi icin yerlerine benzerleri verilememekte ye yine

haksiz kazang saglanmasma musaade edilmekte.
4.Bazi efervesanlar ise muadillerinden 3-4 misli fiyata
satilmakta. Ornegin ZANTAC (GSK) 150 mg efervesan
ranitidin 0.385 TL/tablet iken muadilleri ZANDID (Kocak)

150 mg efervesan 0.095 TL / tab, RANITINE (Biofarma)

efervesan 0.095 TL /tab olarak kamu fiyati ile satilmakta.

Zantac digerlerine gore 4 misli daha pahali. (fiyatlar RX

medyadan)
5.cok uluslu §irketlere ait 1-2 iiriin hark yerli efervesan
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Kiiba Bilytikelcisi Ernesto Gomez Abascal, "Kilba'da
Saghk ye Ai le Hekimligi" iizerine verdigi konferansta
iilkemizde ba§lablan aile hekimliginin Kilba'daldne
benzemedigini ince cilmlelerle anlatmaya cah§irken
'ficretsiz', "e01' kavramalanni sikhkla kullamyordu. Kar
odakh saghk siteminden bahsederken illke ismi

vermiyordu ama pusula kuzeyi gosteriyordu.
Konferansm ardmdan zihinlerde bircok soru kaldi. Sag lik

I

sistemimiz neye doni4(tiirtiptiyordu? Kar ye hirsm
olmadigi bir saghk sistemi olabilir miydi? Peki bizim
pusulamiz nereyi gosteriyordu?.
Hersey 1946'da ba§lami§ti. Washington'da Wen
Tiirkiye'nin Amerika Bilytikelgisi Miinir Ertegun'tin
cenazesinin Tiirkiye'ye gonderilmesi gerekiyordu.
Amerika bunun icin donanmasmm en gozde zirhhsi
Missouri'yi gorevlendirdi. 5 Nisan 1946 Cuma sabahi
Missouri Zirhbsi Dolmabahce ontinde demirledi. On
binlerce istanbullu iirdil zirhhyi ye Amerikan askerlerini
gorebilmek icin Dolmabahce online gelm4ti. Elciinin
cenazesi kimsenin umurunda olmarru§tr. Bu nedenle, ne
zaman nasal cikartilip nereye gottirtildiigiinii kimse
goremedi. Ortahk bayram yeri gibiydi. Donemin gazete

haberlerinden birinde sunlar yazihydi:
"Missouri bilyilk ilgi ve sevgiyle kamlandz. . . Filonun

geli0 Tiirk-Amerilcan dostlugunun parlak bir ifadesi oldu. ..
Balkan Truman'm Sahsz miimessili Mr. Weddel 'Missouri ile
Tiirkiye'ye memleketimiz arasznda buyuk dostlugu sembolize

etmek kin geldik' diyordu. Giinlerden ben Istanbul hallanzn
ve biltiin Turk milletinin alaka ile bekledigi dost Amerika
Birlqik Devletleri'nin Missouri zirh/zsz dun sabah limammiza
gelmigir. Sabahm daha pek erken saatlerinden itibaren hemen
biitiin Istanbul ayaktaydz. Tramvaylar hincahing doluydu.
Yaya giden kafileler de Galata'ya ve Dolmabahce szfilarzna
giden yollarz boydan boya lcaplamigardz. . .Denizi goren
apartmanlarzn balkon ve pencereleri, ekserisi diirbilnlii
kimselerle doluydu. . Istanbul, giinqli aczk bir havada tam
manaszyla fevkalade gunlerinden birini yamordu.
Missouri'nin Istanbul'u ziyareti munasabetiyle, misafirlerin
ak rlanabilmesi kin muhtelif tertibat almmigzr. Merkez bankasz

gemilerde bir biro kurarak Amerikan gemicilerine Tiirk lirasz
temin etmektedir. Dolmabahge ile gemiler arasznda bir telefon

hattz kurulmtq, Karalciiy-Ziirafa sokaktaki biltiin evler
boyanmzgzr. Ziyaret munasebetiyle hatzra pullan olcartzlmz,
Tekelin hazzrladzk hususi sigaralar da satzlmaya bqlanmzftzr.
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Gece Sehrin muhtelif yerleri aydmlatalmi ye camilere mahyalar

kurulmuftur. Kiz Kulesi'nde 'WELCOME MISSOURI'
ibaresi yazili bulunmaktadzr."
Bu gemi TOrkiye-ABD ili§kilerinde 2. di.inya sava§r

sonrasmda ba§layan yakmla§manm simgesi haline
gelmi§tir. Ama bu yazi §imdilerde Pearl Harbour'da
sergilenen Missouri zirhlisr hakkmda degil. Bu yazi
zirhh iizerinde teslim antla§masirn imzalayan Japonya

hakkmda da degil. Hatta bu yam= gemiyle
Amerika'dan getifilmi§, Anitkabir'e dikilen koca bayrak
diregiyle hic ilgisi yok.
2007 yapmu Sicko (Hasta) isimli belgeselinde Micheal
Moore ABD'indeki saghk sitemini ele§tiriyordu. Sa'ghk
sigortasi olmayan hastalarm ya§adiklanru gozler oruine
seriyordu: Bu Rik. Iki parmagmin ucunu makinaya kaptzrdz.

Sigortasi olmadigmdan hastane ona bir segenek sundu. Orta
parmagini 60.000 dolara dikeceklerdi, ya da yuzuk parmagz
kin 12.000 dolar verecekti. Tam bir romantik olan Rik 12.000

dolarlzk kelepir fiyata yuzuk parmagini secti. 0 sadece

milyonlarca Amerikah'dan biriydi. Ozel Sag'hk Sigorta
Sirketlerine bagmth hastalar da pek farkh durumda
degillerdi. Hasbelkader onay alabildikleri bir tedavinin
masraflarim geri alabilmek icin Sigorta §irketleri ozel
dedektif tutuyorlar, bir Kik yakalayabilmek adma
sozle§melerini didik didik ediyorlardi. Sonucta kazanan
§irket oluyordu.
Micheal Moore diger iilkelerdeki saghk sistemlerini
ara§hrmak iizere Kanada'ya, Fransa'ya ye ingiltere'ye
geciyordu filmde. Butun bu illkelerde, ister prim odesin
ister odemesin vatanda§lann e§it saghk hakkina sahip
olduklarim iddia ediyordu.
Filmin son boliimiinde, tibbi yardima muhtac bir
grup Amerikahyla, Birle§ik Devletlerin Ozerinde ticretsiz
saglik hizmeti verilen tek kara parcasma, Guantanamo
Korfezine gitmek Ozere Missouri'nin otuzda biri
kadarcik bir gemiyle yola cikiyorlardi. Amerika'da
ruyalari kabusa donil§mii§ bu insanlarm tek istekleri,
Guantanamo Hapishanesinde tutulan El Kaide
uyeleriyle e§it saghk hakkina sahip olmakti.
Ula§trklannda, Kaba'yla sniff cizen maymlardan
sakmarak, her zamanki muzipligiyle yonetmen Micheal
Moore, elinde megafon oldugu halde nobetci kuliibesine
dogru baginyordu, iceriye girmelerine izin vermeleri
icin. Keskin bir siren sesi duyuluyor, onca hasta insanla

kendilerini Kaba sokaklarmda buluveriyorlardi.
Korkulan ytizlerinden okunuyordu.
Sokakta domino oynayan keyifli Kiibahlara dogru
yonetmen yaklawken, kamerarun oruinden modern
bir ambulans geciyordu.
Micheal Moore: Afedersiniz biz bir doktor anyoruz.
Ki.lbaida doktor var n-u?
Domino Oynayan Ktibalr: Ki5§ede bir doktor var,
muayenehanesi §urada. Ve §urda bir hastane var. Eczane

de bu tarafta.
MM: Hepsi bu blok icerisinde mi?
DOK: Evet hepsi burada. Genelde her blokta bir
eczane bulunur. Hastane de hep yakmdadir.
Eczaneye dogru giderlerken Micheal Moore kendi
kendine soyleniyordu; Tamam tamam, ne
diisundugunuzu biliyorum. Ktiba §eytarun ya§adigi
yet Yerytizilndeki en kali yet Simdiye kadar kurulmu§
en kotti iilke. Nerden mi biliyoruz? cankii 45 yildir
bize soylenen bu. Bunca yildan sonra acrk olan bir §ey
var Kuba halki genel saghk hizmetine ticretsiz olarak
eri§ebiliyor. Diinyarun her yerinde sadece en iyi saghk
hizmetlerinden birine sahip olmakla degil, aym zamanda
ucOncu diinya -alkelerine doktor ye malzeme saglamada
en comert tilkelerden bin olmakla unluler. Birle§ik
devletlerde saghk hizmeti ki§i ba§ma 6000 dolara
saglarurken, Ktiba'da sadece 251 dolara saglamyor.
Yine de Kiibahlar Birle§ik Devletlerden daha az
bebek Ohm oraruna sahipler. Ortalama ya§am beklentisi
Birle§ik Devletlerden daha uzun. Onleyici tibba
inarayorlar. Ve nerdeyse her blokta bir doktor var.
Samrim saghk hizmetlerindeki tek gunahlan bunu kar
icin yapmiyor olmalari.
Eczaneden, kendi Olkesinde 120 dolar olan ilacin
e§deg'erini 5 sente alabilecegini ogrendiginde aglamaya
ba§layan kadmla beraber hastanenin yolunu tutuyorlar.
Sadece isim ye ya§ bilgileri ahruyor kayit i§lemleri icin.
Her bir hasta Amerikah rahatsizhklari icin uygun
servislere sevkediliyor. Yiizlerindeki korku, yerini yava§

yava§ given birakiyor.
Nasal oluyor da bu kadar fakir bir tilke, yillarca siiren

ambargoya ragmen, diger ficiincil dilnya ulkelerine
gore saglikta boylesine bir ba§an elde edebilmi§ti?
1959 Kilba devrimi sonrasmda saglik sisteminin
organizasyonu tizerinde ag'Irlikla durulmu§ ye Sosyalist
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tekniklerin uygulanmasi gibi i§lerde de sorumluluk
iistlenmi§lerdir. Oncelikler ana cocuk saghgi ve bulaoci
hastaliklarla milcadele gibi sorunlara verilmi§tir. cocuk
felci (1963), sitma (1968), difteri (1971), tetanoz ve kuduz
bu donemde eradike edilmi§tir. Polildinik a§amasi (1970-

bir yapilanmaya gidilmi§tir. 1961'de kurulan Ha lk
Saghgi Bakanhgi (Ministerio de Salud Publica; MINSAP)
bir dizi hedef belirlemi§,- koruyucu ve tedavi edici saghk

hizmetlerinin turn niifusa yaygrula§tirilmasi, ana ye
cocuk saghgi hizmetlerine onem verilmesi, eri§kinler
arasinda sagligin geli§tirilmesi,
ve sporda
tibbi kilavuzluk, kir ye kentte cevre sagligrum
iyile§tirilmesi, i§g sagligirun korunmasi, hastahklann
kontrolii, besin ye ilac kontrolti, saglik istatistikleri,
saghk egitimi, hastane yapimi ye izlenmesi, geli§en
bilimi saghk hizmetlerine uyarlanmasi, ara§tirma , ulusal
ilac iiretimi- ye bunlan uygulamaya giri§mi§tir. Devrim
donemi icinde Kilba saghk sisteminin geli§imi dee
evrede toplanmi§tir. Ilk donem 1959-69 arasiru kapsar
ve geci§ donemi olarak tarumlanmaktadir. Bu donemde
saghk hizmetlerinde entegrasyon saglanmi§, hizmet
sunumu icin ekipler olugurulmu§ ye her a§amada
toplum katilimuun saglanmasma caholmi§tir. 1963
yilmda saghk hizmetlerinin bolgeselle§tirilmesi yoniinde
cali§ma ba§latilau§tir. Sistem kirsal saghk merkezleri
tizerine oturtulmu§ ye saghk merkezleri sag'hkla
dogrudan ili§kili olmayan yol yapimi, yeni tarimsal

74) olarak isimlendirilen ikinci donemde saglik
hizmetleri daha yeterli bicimde yaygrula§unlmi§ ye
temel birim olarak poliklinikler (birinci basamak saghk
merkezleri) kurulmugur. Polikliniklerin temel i§levi
koruyucu ye tedavi edici saghk hizmetlerini entegre
etmek, bireyi sosyal, kiiltiirel, klinik ye cevresel
boyutlanyla bir buttinliik icinde ele almakti.
Polikliniklerde cocuk, dahiliye, kadm dogum uzmanlan
istihdam edilmi§tir. 1975-84 yillanru kapsayan toplum
saghgi doneminde amag daha genic bir nilfusun
kapsanmasi, hizmet iceriginin geni§letilmesi ye
bolgeselle§tirme surecinin tamamlanmao olmu§tur.
1984'te komou klinik (consultorio) uygulamasiyla, temel
sorumluluk polikliniklerden aile hekimlerine gecmi§tir.
Bugiin Kiiba'da birinci basamak saghk hizmetleri
Mile hekimi kliniklerinde (consiltorios), ikinci basamak
saglik hizmetleri uzmanla§mi§ polikliniklerde
(policlinicos), iiciincii basamak saglik hizmetleri ise
hastanelerde ye iruiversitelerde verilmektedir. Saglik
problemlerinin yaklaok %80'i aile hekimi kliniklerinde
coziilmektedir.
Devrim oncesi Hag iiretimi ve dagituru tamamen ozel
sektoriin elindeydi. 1958'de cogunlugu ithal edilen
ilaclann dagitirrum. yapan 500 kadar ilac §irketi vardi.
hag iiretim ve dagitunirun ulusalla§tualmasi adim adun
gercekle§ti. 1959'da 500 ilac §irketinin yalruzca 110'u
devrim hiikiimetinin zorunlu kildigi minimal standartlan
yerine getirebiliyordu ye bunlarm 72'si kontrol
kriterlerini kabul etti. Kalanlari tamamen kotti kaliteli
ilac satiyordu. Kontrol kriterlerini kabul eden 72 §irketin
14'ii Endiistri Bakanligruca ulusallastin1di. Hag
hammadde ithalati ABD'nden Sovyetler Birligi ye Bab
Avrupa iilkelerine kaydinldi. Devrim oncesi 30-40 bin
farkh ilriin ilac satihyordu ye pek cogu ayru etken
maddeyi iceriyordu. Ulusalla§tirma ile birlikte bu sayi
once 4 bine sonra da bine dti§iirtildil. ilac satisi devrim
oncesinde ozel eczanelerde ve hekim recetesi istenmeden
yapihyordu. 2223 ozel eczane halkm satin alma gticiine
bagh olarak kentlerde toplanmi§ti. 1960'ta gkanlan, ilac
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Sonuc olarak
Kiiba, saglik
alaninda -bilindik
sebeplerle
eksiklikleri
olmasiyla beraberornek ba§arilara
imza atmiOm
sati§lanru ulusalla§tiran yasayla birlikte kentlerdeki
eczane sayisi 950'ye dii§erken, kirsal kesimdeki sap.

gitmektedirler. Halen 73 ulkede toplam 36 bin 578 doktor
ye sag'hk gorevlisi cah§maktadir. Bircok Latin Amerikali

60'tan 300'e yukseldi. Bi itiin topluluklarda 24 saat sureyle

hasta tedavi olmak icin Kilba'ya gelmekte ye binlerce
Latin Amerikali gent Kiiba'da tip egitimi gormektedir.
Sekiz Latin Amerika ulkesinde, Kiiba destegiyle 30
oftalmoloji hastanesi kurulmu§ ve bir milyona yakm
hasta tedavi edilmi§fir. Kiiba saglik sisteminin Latin
Amerika iilkelerinde de benimsendiginin en buyuk
gostergesi 2006 yilmda Kilba'nm destegiyle

ilaca ula§mayi olanakh kilan bir diizenleme
gercekle§firildi. Gebelik, verem, sifilis ye benzer
hastaliklar di§inda hastalar katki par odemekteler,
ya§hlar ye cocuklara %40 indirim yapilmaktadir.
Daha cok biyoteknoloji cah§malan iizerine
yogunla§an Kiiba, ilac ara§firma ye geli§firmede de
bUyiik bir ilerleme kaydetmi§tir. 1981'de, viruslerle
miicadele eden protein interferonlari iizerine ihtisas
yapmalari icin Finlandiya'ya gonderilen Kiibah bilim
insanlan kendilerine Havana'da tahsis edilen bir
pansiyonda ArGe merkezi kurdular. Bu merkezden
buyilyen Kiiba flag sektoril 10 icinde Sovyet blogunun
adeta 'eczanesi' olmu§tur. Dag ticareti diger iiikelerle
barter (takas) yontemiyle yurutulmekteydi. 9011ann
ba§inda barter yoluyla da olsa, Kiiba ilac ihracatuu 700
milyon dolar dilzeyinde oldugu tahmin edilmektedir.
Diinyada ilk geli§tirilen Menenjit B ye Akciger Kanseri
a§ilan bu giri§imin sonucudur. Kiibah ara§tirmacilar
§imdiye dek 100'den fazla patent almi§, bunlarin 26'si
ABD'den gelmi§fir.
saglik tugayi olarak adlandirilan,
Kiibah doktorlar ekipler halinde Latin Amerika
ulkelerine ye diger 3. dunya tilkelerine yardima

Venezuella'da acilan Latin Amerika Tip Okulu olmu§tur.
Boylelikle Latin Amerika ulkelerinde doktor ye saglik
cah§aru acig'iru_n giderilmesi amaclanrru§tir. Kiiba halen
diger tilkelerle ticari ili§kilerini barter yoluyla

ytirtitmektedir.
Sonuc olarak Kiiba, saghk alanmda - bilindik
sebeplerle eksiklikleri olmasiyla beraber- ornekba§arilara
imza atmi§fir. Kiiba'cla ekonomi - politika ye tip

arasmdaki dinamik ili§ki, kar merkezli degil insan
merkezli kurulmu§tur. Tiirlciye'de ise son donem artan
kapitalist baskilar sonucunda yagmaya ugrayan saglik
sistemimizi dil§iiniince §u soruyu sormaktan kendimi
alanuyorum; acaba Missouri zirhlisiyla gelen bayrak

2

direginin yarunda, 2000'li yillarda acalmak iizere, saghkta

keskin donti§iimle ilgili muhurlu bir zarf da mi
getirilmi§ti?

ALINTILAR; - KOba'da Saglik Sosyalizmin Bayansi, ilker Belek, NK, 2002 - Kiiba'da Sajbk ve Aik Hekimligi, Kuba Buytikekisi Ernesto Gomez Abasccd, .0: Hipokrat salonu,
16.05.2008 -Sawzy Gemisi Missouri, Tanju Akerson, Boyut, 1991 -Sicko (Hasta), Belgesel film, Micheal Moore, 2007 - www.plturkce.org (prensalatina) - www.wikipedia.org.tr
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663 SAYILI SA6LIK BAKANLIOI VE BALI KURULUSLARININ
TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME
Ecz. Kezban TANGERLI Ana
Adana Eczacz Odasi Yonetim Kurulu tiyesi

E

Saglilc Bakanh'gi ile bagh kurulu§lanrun yeniden
yapilandirilmasi; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayth Kanunun
verdi'gi yetkiye dayanarak, Bakanlar Kurulu'nca
11 /10/2011 tarihinde kararla§finlmi§tir.
2 Kasen 2011 tarihinde mevcut bir bakanhk olan
Sa 'gal( Bakanligi'run te§kilat ye gorevlerine ili§kin 181
sayih Kanun Hilkmiinde Kararname ytirtirliikten
kalchrilmi§, 663 sayili Kanun Hilkmiinde Kararname ile
mevcut bir bakanhgm te§kilat ve gorevleri yeniden
caizenlenmi§tir.
663 sap!! KHK ile toplumun kamu saglik
hizmetlerinden yararlanmasina ili§kin yapisal
degri§iklikler yapihru§; Saghk Bakanhgi'mn temel gorevi
olan, saglik hizmetlerinin yiiriitiilmesi ile ilac ye tibbi
malzemelerle ilgili gorevleri ise bagh kurulu§lara
devredilmi§fir. Temel saglik hizmetlerinin yurutme
gorevi Ha lk Saghgi Kurumuna, ilaclar, tibbi urun ye
cihazlar hakkinda diizenleme yapma gorevi Tilrkiye
Rag ve Tibbi Cihaz Kurumuna, ikinci ve iicuncii basamak
saglik hizmetlerini verme gorevi ise Tiirkiye Kamu
Hastaneleri Kurumuna devredilmi§tir. Sag ilk
Bakanligi'mn ta§ra te§kilati olan Il Saghk
Mildiirliiklerinin yarn sera Tiirkiye ilac ye Tibbi Cihaz
Kurumu hark butun bagh kurulu§lanrun ayn ayn birer
ta§ra te§kilati olu§turulmasma yonelik dilzenleme
yapilnu§fir. Saghk Bakanligfrun ta§ra te§kilati olan Il
Sa'g'hk
bagh kurulu§lann ta§ra te§kilaima
yonelik yalnizca koordinasyon yetkisi verilmi§fir.
663 sap!! KHK'run 6 na maddesi ile saghk sistemi
yonetimi ye politikalari belirlemek iizere "Saghk
Politikalan Kurulu" kurulmu§tur. Devlefin saghk sistemi
yonetimi ve politika belirleme ile ilgili temel gorevlerini
belirleyecek olan bu kurul, onbir Uye ile Miiste§ar ye
miiste§ar yardimcilarmdan olu§maktadir. 11 ilyenin
seciminde aranan iki olciit bulunmaktadir. Birincisi delft

yak yuksek okul mezunu olma, ikincisi ise kamu ya
da ozel sektor ya da mesleki alan aynxru olmaksizm

sekiz yillilc is tecnibesine sahip olmaktir. Kurulda kamu
gorevlisi olmayan ki§ilerin gorevlendirilebilecegi
diizenlenmi§, kamu gorevlisi olsa dahi bu ki§ilerin hangi

kriterlere gore belirlenece gine yer verilmemi§tit
663 Sayth KHK'nin 21 ind maddesinde Yiiksek Saghk
Surasi kurulmu§tur. Saghk meslek mensuplanrun
mesleklerini icra ederken ortaya cikan adlI konularda
mahkemelere gores vermek ye idari soru§turmaalar ve
uzla§ma komisyonlari icin bilirki§i listesi belirlemek
iizere onbe§ uyeden olu§maktadir
Sera iiyelerinin °Mica Bakan tarafindan illkede saghk
hizmetleri veya eserleri ile tarunrru§ ki§iler arasindan
secilir ve &key suresi iki yildir. Surdrun -aye yapismdaki
tek olciit "iilkede saghk hizmetleri veya eserleri ile
tarumm§ olmak" ifadesi ile yeterli nitelikler
belirlenmemi§fir nedeniyle verdikleri kararlar konunun
uzmaru olmayanlarm konuyu bilen uyenin gorusu
dog'rultusunda oy kullanmalan sonucunu yaratacak,
verilen karar cok Ici§inin imzalachggi bir gorti§ten, e§
deyi§le bir eye goril§iiniin cokla carpilmasmdan elde
edilen bir gores anlamiru ta§wacakfir.
663 Sayi KHK'nm 23 tined maddesinde "Sag hk
Meslekleri Kurulu" adi altinda yeni bir kurul oluFnu§tur.
Saga Meslekleri Kurulu saghk mesleklerinde egitim
milfredati, mesleki alan ve dal belirlemesi gibi meslekl
cliizenlemelerde ye istihdam planlamalarmda gorii§
bildirmek, mesleki yeterlilik degerlendirmesi yapmak,
meslekl mueyyide uyg-ulamak, etik ilkeleri belirlemek
ye uyumu denetlemek Uzere olaganustu yetkilerle
donatilmi§tir.
Anayasanm 135 inci maddesinde Kanunla Kurulan
Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kurulu§lan olan
Turk Eczacilan Birli'g'i, Tiirk Tabipleri Birli'g'i ye Dirk
Di§ Hekimleri Birligi tarafindan kurulu§ kanunlanna
dayanilarak mesleki deontoloji belirleme ve uymayanlara
yaphnm uygulama yetkisi yakla§ik 60 yildir
kullarulmaktadir. Kararname ile butun bu yetkilerin
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agirhkh olarak idare tarafindan atanan kisilerin
olu§turdugu bir kurula verilmesi meslek orgiitlerinin
i§levsiz kilmmasina neden olacaktir.
663 Saph Kararnamenin 27 nci maddesinde Turkiye
flag ye Tibbi Cihaz Kurumu kurulmu§tur. Bakanlik
politika ye hedeflerine uygun olarak
tiretiminde kullarulan etken ve yardima maddeler, ulusal
ye uluslararasi kontrole tabi maddeler, tibbi cihazlar,
viicut disc tibbi tam cihazlan, geleneksel bitkisel tibbi
&tinier, kozmetik urunler, homeopatik tibbi &tinier ye
ozel amach diyet gidalar hakkmda duzenleme yapmakla
gorevli, Bakanliga bagh, ozel butceli, kamu tiizel
haiz, Tiirkiye flag ye Tibbf Cihaz Kurumu
kurulmu§tur.
Bu duzenlemede icerig'i ve kapsami tarumlanmarru§
"Saghk Beyam" yolu ile kimi flag, iirtin ve tibbi cihazlann
ruhsat stirecleri tamamlanmadan sati§ma olanak
tarunmaktadir. "Saghk Beyam" kapsammda
degerlendirilen diger ilac, tibbi cihaz ye iiriinlerin
reklamma da izin verilmektedir.
Gegni§te Saghk Bakanhgr tarafindan ilacta reklama
izin veren iki dilzenleme yapilrru§ ye bu dilzenlemeler
actlan davalar sonucunda Dam§tay tarafmdan iptal
Bu kez ayru kurallar KHK yolu ile getirilerek
yargi kararlan i§levsiz kihnmaktadir.
663 sayth KHK'nin 29 uncu maddesi ile ise Ttirkiye

Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmu§tur Bakanhk
politika ye hedeflerine uygun olarak, ikinci ye iicizncii
basamak saghk hizmetlerini vermek tizere hastanelerin,
agiz ye di§ saglig'i merkezlerinin ye benzeri saghk
kurulu§lanrun acilmast,
faaliyetlerinin
izlenmesi, degerlendirilmesi ye denetlenmesi, bu
hastanelerde her tarlii koruyucu, te§his, tedavi ye
rehabilite edici saghk hizmetlerinin verilmesini
saglamakla gorevli, Bakanhg'a bagh olarak kurulmu§tur.
663 say!!! KHK'nin 30 uncu maddesinde Kurum
tarafindan, kaynaklann etkili ye verimli kullarulmasr
amaciyla kuruma bagh ikinci ye ucuncu basamak saghk
kurumlari, it duzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri
kurulmu§tur. Hizmetin buyuklugu Wiz oniinde

bulundurulmak suretiyle ayru ilde birden fazla birlik

kurulabilir ve bir ilde birlik kapsami dionda saglik
kurumu birakilamaz. Birden fazla birlik kurulan illerdeki
ve belli bolgelerdeki birliklerden bin koordinator olarak
gorevlendirilebilir.

663 saph KHK'nin 30 uncu maddesinde yapilan
kamu saghk hizmetlerinin idarenin
dfizenleme
hiyerar§i ve illerde yetki geni§ligi ilkesine
aykin olarak saghk hizmetlerinin esasen it ve ilce
diizeyinde yerel hizmet birimlerinden olu§an ye adeta
ozerkle§en ye ozelle§en bir yapiya donii§mil§tar.
663 saph KHK'nin 34 uncii Maddesinde Hastaneler;
tibbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ile cali§an guvenligi

ye egitim kriterleri cerceyesinde kurumca belirlenecek
usiil ye esaslara gore alti aylik veya bir yillik siirelerle
deg' enendirmeye tabi tutulacak. Bu degerlendirme,
kamu veya ozel degerlendirme kurulu§lanna da
yaphnlabilecegi, degerlendirme sonuclanna gore de
hastaneler yukandan a§a'g'iya dogru (A), (B), (C), (D) ye
(E) §eklinde gruplandinlacaktir.
A, B ye C KHB' lerin grup dii§mesi, D ve E
grubundaki KHB'lerin bir iist gruba yilkseltilememesi,
KHB bunyesindeki hastanelerden birinin and arda
yaprlan iki deg'erlendirmede de grup
hallerinde Kurumca genel sekreterin gorevine son
verilecek. Benzer ba§ansizh'g'm hastane Edge 'g'inde
gercekle§mesi durumunda ise, genel sekreterce hastane

yoneticisinin gorevine son verilecek.
Kararname getirilen diizenlemeler ile yeniden
organize edilen saghk sisteminin toplumun yaranna
yapilandinlmadroni ortaya koymaktadir.
Bakanligm koydugu turn kriterleri tutturabilmek ye
pozisyonlarmi koruyabilmek icin, yoneticilerin tek
careleri kahyor. Maliyetleri kismak, giderleri azaltmak,
kan artirmak, saghk cah§anlanru daha fazla cah§hrmak,
hastaneleri birer §irket gibi yonetmek... Sagligi
piyasala§firmayr, saghk hizmetlerini ticarile§firmeyi,
kamu saghk kurumlanm ozelle§tirmeyi, saghk
cah§anlanru kolele§tirmeyi amaclayan 663 saph KHK'ye
karF, saglik hakkma sahip cikmak icin birlikte milcadele
etmeliyiz.

E

ALINTILAR; - www.resmigazete.gov.tr - www.ttb.orgdr
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Saglikta Don4iim

BARBARLIK
Ecz.Mehriet Ali GULSEN

L

" Sayet bir kimse tang bicagiyla agir bir yara yapnu§ olsa ye bu kimseyi hayata kavuOurursa 10 sekel
almah. Sayet bu kimse bir mewnkak* ise o, hekime 5 Seke1 verecek. Sayet bir hekim ne§teriyle, bir
mewnkak'm kolesine agir bir operasyon yapar hasta ohirse, kole yerine kole vermeli. Sayet bir hekim,
bir kimsenin kink kemigini tedavi eder, yahut hasta orgaru hayata dondiIriirse, hekime 5 §ekel vermeli.
Sayet bir me§enkak ise 3 §ekel vermeli. Sayet bir kimsenin kolesi ise, kole sahibi 2 Sekel vermeli."
Hammurabi kanunlari (M.0.2000)
Kapitalizm kisa, orta ye uzun vadeli dongiisel
krizlerle karakterizedir. Her kriz donemi temel olarak
ortalama kar orarurun
iiretim fazlahgi, pazarm
dar4 gibi sorunlarla kar§i karFyadir. Aym ortalama
karuu gercekletiremeyen sermayenin zamanla
degersizlegne siired baOar. Bugiine kadarki silrecte bu
krizleri daha merkezile§erek ve yogunlwrak, kendi icin
ortalama ve kamillatif kar oraniru arttiracak
mekanizmalar yaratarak a§mi§ ye bundan sonraki
donemlerde de a§acaktir. Bu chasm ardindan taruk
oldugumuz gibi ortalama 5-10 yilhk bir "refah" donemi
gelir. Gen4leme donemlerinde ortalama kar orani,
bir ritimde hareketini surdurmustur. Ortalama
kar, zaman zaman yilkselse de rekabetci piyasa
artlarmda uzun donemde duser. Ancak 20-25 senelik
uzun dalga krizlerinin geneline bakildigmda, ortalama
kann kilmillatif yonii hep yukan dogrudur.

Apgi yone hizla in4e gegense hepimizin bildigi gibi,
kazarulmi§ ye var olan sosyal haldann budanmasi, daha
fazla yoksulluk, daha fazla isizlik, aclik vs. olmt*ur.
2002 ye 2009 krizlerinden sonra neler ya§adigirruz
hafizalanmizdan silinmedi, daha geriye gitmeye gerek
yok. Mesleki alarummla da son derece alakah oldugundan
gosterebilecegimiz bir diger ornek ise Novartis ye Basel
firmalanrun baFrmi cektigi, son donem artan kamu kurum
iskontosu, nag Fiyat Kararnamesi ye Euro kur farki
dolayisiyla yapilmayan zamlar sonucu ticari faaliyetlerini
siirdilremez hale geldikleri bahanesiyle, ticari
iskontolarm sifirlanmasi ye KKI ar4lanni
uygulamamasidir. Bu durum sonrasi firmalann ortalama
karlan azahrken, 2012 yih ba§lannda agklanacak olan
2011 donemi net larlanrun, 2010 donemi net karlarindan
daha fazla olacag'-ina hep birlikte whit olacagiz.

*Me§enkak: Soylu ile kole arasinda bir siruf = orta siruf
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Sosyal devlet nerede?
12.01.1961 yth 224 saph saghk hizmetlerinin

sosyalle§tirilmesi hakkmdaki kanunun, insan Ha
Evrensel Bildirgesi ve Diinya Sag'hk OrgiitU'ruin

0)

benimsedigi temel ilkelerin bazilarmi da (bu ilkel

apayn bir yam konusu oldugu icin §imdilik
girmeyecegim) iceren bir kapsamla 37-Ur-Lin-Lige girmi

bu kanun kapsaminda, sosyalle§tirme politikalarmin
Mart 1964'ten ba§lamak Uzere, en geg 15
icinde tam
mere ydyglillcit1111111c1S1 ISzlicirldt11111111.
yetern
kaynak, personel ye tesis yetersizligi, kaynaklann
dengeli kullarulamamasi gibi sebeplerle
ba§arilamarru§hr. 224 sayih kanun cercevesinde,
sosyalle§tirme politikalanrun ba§ansiz olmasnun
nedenlerinden bin de agzrhkh olarak tanm ye ev
ekonomilerini hedeflemi§ olmasidir.
Sanayi ye dolayisiyla i§ci agirhkh kentsel ya§am
alarunm ihtiyaci ise, daha onceki sigorta sistemlerinin
(hastalik, ihtiyarhk sigortasi vs.) birle§tirilerek 1965
yilmda SSK'run kurulmasi ile giderilmeye caholmi§fir.
Ancak kentlerde sanayi di§inda kalan alanlarda onemli
bir bo§luk dog'mu§, 224 saph kanunun olu§turdu'g'u bu
bo§lug-'u, ozel saghk sektorii istahh bir §ekilde
doldurmaya cah§mi§fir.
Saglik hizmetlerinin ozelle§firilmesinde ise ba§i;
saglik hizmetlerinin cok pahah oldugu, geli§mekte olan

icerikte onemlibir yer tutmaktadir.
Pazardan pa kapma i§ine 224 saph kanunun
yaratmi§ oldugu o§lu'gu doldurarak ba§layan sermaye,
bir yandan kamu 1 hizmetin devam edip saghk
hizmetlerinin gen e yaygmla§tmlarak pazarin
bilytimesini, yard hqrkesin saghk hizmetinden
faydalanmasmi hedeflemi§; dig'er yang sa glikta
kamunun etkinligini altarak
an kendi papru
clIttlfcl getuutu. Sosya u ueviet pohtikalari yerim,
kapitalizmin kar hirsma birakip saghk ye egitim gibi

z

alanlari metala§iarmi§fir.

Meta ye kar olarak bakilan saghk hizmetleri,
kapitalizmin e§itlik ilkesi olan " farkh e§itlik diizeylerini"

standartla§firarak, farkh siruflar icin farkh e§itlik
ditzeyleri kurmak, duzeyler arasmdaki e§itsizli'g'i

olarak daha da a 'g'irla§figi, bu hizmetlere aynlan

manupule ederek alai tutulmasi sonucu silikle§tirmek
politikasiyla pratikte ba§anh olmu§tur.
Ozelle§firme politikalarmm turn olumsuz sonuclan
her gegen gun daha fazla kesim tarafmdan dillendirilse
de, bu uygulamalar ne kisa ne de uzun vadede saghgm
meta karakterinden dolayi hiz kesmeyecege benziyor.
2012 ph ba§larmda devreye sokulmak istenen
uygulamalar ise, sermayenin azalan ortalama karma
karF alma onlemler olarak kar§imiza ckmakta.
Kamu-ozel *kaki olan saghk kampusleri projesiyle
sermaye cenahina yeni bir pazar agihrken, buradan
dogacak olan yiikiin dogrudan vergilerle halkm

kaynaklann cogunun kadrocu politikalarla heba edildigi

sirtmdan giderilme yoluna gidilecegi ortada. 1. Basamak

gercegini kullanarak; geli§mekte olan Ulkeler icin saga

saglik hizmeti 3 TL+ 3. kalem sonrasi her bir kalem

sektontrain sorunlanrun cozumu konusundaki
onerilerinin ilk sirasma ozelle§firmeyi koyarak Minya

1 TL, 2. Basamak 8 TL, 3.basamak 15 TL, ozel hastaneler

Bankasi cekmi§tir. 1990 ph ba§larmda, DB ile imzalanan

kanunlannda koleler tedavi edilmeye deger
bulunmu§lar ancak hukumetin halka, birakm korumaci

ilkkelerin yonetimsel kapasitelerindeki eksikliklere bagh

reform paketleri arasmda hastanelerin ozelle§firilmesi

15 TL + deg'-i§ken miktardaki fark tutarlan... Hammurabi

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

I

:5

M

Ym

saghk hizmetini tedavi hizmetini sunmayi bile cok
gormesi, barbarhk degilse daha kotlisiidiir.
Sonuc olarak; calvan ve asgari iicrete mahkilm edilen

flag ye Tibbi Cihaz Kurumu'nun soracagi son bir soru

iKilerden kesilen primler, emekliden zoraki ahmlar, fiyat

yoksa ticaretle ug'ra§mak

01

odalara ye TEB'e: Saghk hizmeti mi vermek istiyorsunuz

farklan, muayene ticretleri, hic bitmeyen ek tedavi

Bu soruya her ne kadar
ticari silanhlarla boguldugumuz bir donemde

giderleri, Sosyal Giivensizlik Kurumu'nun (SGK) genel

meslegimizi yapamaz halde olsak da, ayru cevabi veririz:

saghksizlik sigortasi ile adina yald§ir bir kurum haline

Saglik hizmeti vermek!

geldigini net olarak gostermektedir. Ozelle§tirmeler
kapsaminda hastaneler A, B, C, D, E kategorisiyle

Bu darbogazda bizlerin son nefesini kesecek olansa,
kar§i taraftan gelecek teklifte: Zaten bu Sartlarda ticari

smiflandinlarak birer karhaneye doniistiiriiliip, ilac
giderlerinin neredeyse tamamirun halkin sirtma
yiiklendigi, "paran kadar saglik"sistemine gecildig'i bir
donemin adi baOca ne olabilir ki? Kisa zamanda
ozelle§tirmelerin devami niteliginde, ozel paket saghk
sigortalanrun GSS'den daha cazip hale gelmeye
ba§layacag'i reformlarla da kar§ilapcagiz. Sigortalama

faaliyetinizi siirdiirmeniz pek miimldin degil, bizim
istedigimiz de en ba§indan beri buydu, ilaaruzi ben
vereyim benim sozle§meli memurum olun.
Bu teklife ne kadar hazinz? cark tam bir tur atmadan,
son di§li olan eczaahk meslegi icrasiyla ugrap miicadele
eden bizler; carla tersine zorlamaya ba§lamah, tersine
donen-dondiirfilmeye caholan carlan ilk diOisi olma
sorumluluguna yalum yeni miicadeleleri gogusleme
azmini, carkin yipranan dig' er di§lileriyle birlikte her
kademede gostermeliyiz.

ye saghk hizmetlerinin tamamtrun ozelle§tirme siirecinin
CD

kahyor; her an sorulabilir bizlere, bizi temsille gorevli

tamamlanmasi, hic hiz kaybetmeden devam edecek. Bu

sistemin kimin icin guvence, kimin kin giivencesizlik
yarattigi hepimizin malumu.
Carkin son di§lisi olarak gordugumuz meslegimize
dair ise, birakin Saglik Bakanligeni, yeni muhatabimiz

Kaynak: 1- Tiirkiye icin saghk tezi, sorun, 1998 2- Saglik politikast reformu ,insev, 2008 3- a.g.e.
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SUDAN
cIKMIS
Ecz. M. Serkan KILIK

Evrim Teorisi'ne gore; uzun yillar denizde
ya§ayan "canh" ya§adigi ortamdan karaya cikar,
Once surunmeye sonra yurumeye nihayetinde
koonaya ba§lar. Bu canh ya§ayacagi zaman boyunca

yeni §eyler ogrenip adaptasyon stirecini
tamamladiktan sonra giintimiiz insaruna donii§tir.
Bu modern hale donti§iim oyle uzun zaman allr
ki; bu siirec milyonlarca yil surer. Her arunda yeni
§eyler ogrenilir. Ate§ bulunur, yam icat edilir, para
kullarulmaya ba§larur, elektrik ke§fedilir,
antibiyotigin atasi kabul edilen penisilin tip tarihinde

agir agar, koca koca teneke kutular ucurulur...
Gfiniimilz insanligirun modern hail ye cevreye
uyum stireci bu yonde bir geli§me kaydederek
evrimine ye degi§imine devam eder.
Bu degi§ime bir de eczaci goziiyle bakahm;
meslegimiz tarih boyunca ce§itli §ekillerde
uygulandi ama oziinde her zaman "§ifa" olgusu
vardi. Ister ottan elde edilsin, ister basit bir yapraktan

veya herhangi bir rhizomdan, temel ozellik elde
edilen iirtiniin Ofa verici olmasiydi. Bu ozellik
nedeniyle bizim meslegimiz her zaman ea oniinde
oldu ye el ustunde tutuldu. Vazgecilemeyen bu
ozelligi sayesinde Cumhuriyet tarihinin ilk
yillanndan itibaren meslegimiz alabildigine
ko§uyordu, geani§te bu meslegi yapan her
meslektaomiz inanilmaz bir keyif ye haz
hissediyordu. Bu durum uzun yillar boyle devam
etti. Ama oyle bir zaman geldi ki sanayinin
geli§mesiyle elindeki havandan uzakla§maya, bir
atlet gibi ko§maktan yorulmadigi halde yurumeye
ba§lach. Halbuki geli§menin devam etmesi
gerekirken bu "yurume" de neyin nesiydi? Biraz
daha zaman gectikten sonra bu yfirilyil§ de

kayboldu, ayaklarimiz yere saglam basamiyor,
kuvvetli olan bacaklarimiz bizi taoyamwordu ye
yava§ yava§ laboratuar bankolarmdan uzaklaop
"patron bankosuna" dogru yoneliyorduk.
Meslegimiz acisindan §u anki son durum ise
"surunmeye" ba§lamarruz. Ne gariptir ki zaman,
bu olaylarm gidi§atirun tam tersi yonde olmasi
gerektigini agkca ortaya koyarken meslegimizdeki
bu durum da neydi? Bir tarafta surunmek, sonra
yilriimek ve sonra da koonak eylemleri varken §u
anda ya§adigimiz bu tam tersi durum nasal ortaya
9.kti? Daha da ileriye gidecek olursak meslegimiz
acismdan bir sonraki adim tekrar suya donmek mi
acaba?
Universitede eczaahk boliirnilrui kazandiktan sonra
siirec §4Liyle ba§lar: Teknik terimleri ogrenme, ana

oge olan ilacin nasal hazirlandigi, hammaddesinin
ne oldugu, hazirlanma siirecinde neler ya§andigi,
ilaan insan viicudunda ne i§e yaradigi, kisacasi hag
ve insan arasmdaki ili§ki konusunda teorik turn
bilgiler ogrenilir. Turn bunlar meslege adim
atmadaki On ko§ullar... Peki bu ko§ullar saglandiktan

sonrasi onemli degil mi?
Eczane eczaaligi icin bakacak olursak;
Universite boyunca ogrenilen, uzun yillar boyunca
da sahip glulan havarun artrk laboratuar kisminda
%h op kalmasi, guncel meslek pratiginde i§e
yaramayacakmi§ olgusunun yerleonesi bilincli bir
siirec miydi?
Mezun oluyorsunuz ama bir bakiyorsunuz H
ogrenilen bircok §eyin eczane eczaciligi yaparken
i§inize yaramadigi gortiliiyor. Dahasi duyulmayan
bir cok kavramla karo karoya kalmiyor. Medula
sistemi, fiyat farklan, hastayla olan tarnsmalar,
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depolar, satin ko§ullan, eczane yonetimi, KKI, soz
verildigi halde kar§ilanrnayan stok zararlari,
muayene iicretleri! Daha sayacak bir siirii §ey...
Halbuki fakulte hayati boyunca oniimiize
ogrenmemiz icin sunulan 'flag' bir bakmi§siruz ki
arkanizda sagmizda solunuzda kalmi§ . Hocalann
ogrettigi teorik ye laboratuar §artlannda ogrenilen
pratik bilgi nerede diye bakiyorsunuz:

i§te orada kutularin icinde!
Endilstriyel eczacihg'm havan eczaah'g'ina galip

gelmesinin sonucunu ye ilacin bir §ifa olgusundan
cok ekonomik kazang saglayan bir meta olmasiru
gozlerinizle izliyorsunuz. Ko§ullar sizi o noktaya
dogru itiyor, sistem di§inda cali§amiyorsunuz.
Ekonomik olarak kazanc saglamamz gereken
"i§letmeniz" de, havanm cok fazla kullarulmadigi
bugunkii endilstriyel ko§ullar da sizi ilacin §ifa
olgusunu dii§iinmekten cok bundan nasil daha
fazla para kazarulabilir diye dii§iinmeye sevk ediyor.

Geriye doniip bakildigi zaman fakaltede bu
meslekten daha fazla nasil para kazanabilir sorusu
ile sinav yapilmiyor. Baffin bilgiler teorik ye pratik
olmak ilzere 'flag' tizerine kurulu fakat i§in
ekonomik kismi serbest eczaciliga gecince
ogreniliyor. Sizce bu durum eczaciligm egitim
sistemiyle giiniimilz serbest eczacingim
kar§ila§tirdig'iruzda ne kadar uygun?
tin birde mezun olduktan sonraki kismi van
mezun olunduktan sonra bir yalruzhk duygusu
olunuyor. Fakilltede okurken serbest eczacilik
yapmak istedigine karar veriliyor ama hangi
ko§ullarda yapilacagi bilinmiyor. Nerede, nasal, ne
§artlarda eczane acilmasi , acildiginda nelere dikkat
edilmesi gerektigi bilinmiyor. ilaclann ticari isimleri

yanmda insanlarla ileti§im konusunda eczaa
gozilyle nasil davranman gerektigi de bilinmiyor.
Bu konularda yeni mezun eczaaya yardima
olabilecek(!) o §ehirdeki eczaa odasmdan bir haber
olunuyor (mezun olan eczaalara eczaa odalarmm
objektif yardimlari gerekmez mi?) Gunumuz
ko§ullarinda serbest eczaalann birbiri ile rekabet
halinde oldugunu, ilacta degil hizmette rekabet
olmasi gerektigini ye yeri geliyor bu hizmetlerin

yardim edebilecek yegane ki§inin yine kendiniz
oldugunuzu hissediyorsunuz.
Tiim bilgi ve donarumla mezun olduktan sonra
eczane bankosuna gecildi'g'inde ogrenilen teorik
bilgiler meslegimiz adma yetersiz kahyor. En ba§ta
akademik otoriter bu ulkede mezun olan eczaalann
bilyiik bir kismuun serbest eczacilik yapmasiru goz
oniine almasi lazim. Egitim ogretim progranunm
icine eczane eczaahg'i aktif olarak girmeli, eczane
muhasebesi ye ya§am ko§ullan aktif bir
bicimde ogretilmeli.
Guniimuzde egitim sistemimizin nispeten daha
da iyile§tirilmi§ haline §ahit olabiliyoruz. 5 yak
ogrenim siiresinin son yilmda degi§ik bran§larda
aktif staj yapma olanagi geldi. Fakat egitimi alman
meslek adma, mesleki yeterliligi ye olgunlugu
arttirmarun tek yolu o i§i icra etmekten gegnekteciir.
Serbest eczacmin kendini yeti§tirebileceg'i tek

yer eczanesidir. Ancak giiniimiiz ko§ullarinda bu
mesleki olgunlugu kazanabilmek adma yapilacak
olanlann yerini eczanenin icinde tiirlii turlU i§ler
almaktadir. Bu durum ise bireyin kendisini

yeti§tirmesine katki saglamamaktadir. Gem*
dontilmesi milmktin degil ama gelecegi bizim
meslegimiz acisindan daha uygun hale getirmek
miimkiin. Bunun icin oncelikle yapilmasi gereken
§ey eczacilarm mesleki anlamda yapmi§ olduklan
icraatlan fakillte ogrenimine adapte etmek ye
yeti§ecek yeni eczacilara meslegin gercek ko§ullanru
gostermektir. Eczane isletmed1igi derslerinin saatleri

ye kapsamlari arttirihp bu konuda eczaci
odalanndan yoneticiler ile i§birli'g'i saglanmalidir.
Ve en onemlisi bu meslegin geleceginin
kurtarilmasuun yine bizde, biz eczaalarda oldugu
bilinmeli, fakiiltelerden mezun olan her bir eczacuun

etik ye deontolojik kurallan goz oniinde
bulundurarak meslege adim atmalan ye
mesleklerini bu kurallara uyarak uygulamalan
saglanmandir.
Aksi halde tekrar suya donmek zorunda
kalacagiz ye tekrar sudan cakmak icin yeterli
zamanimiz kalmayacak.

etik ve deontolojik kurallar icerisinde yapilmadig'iru,

edilen yemine ne kadar bagh kalmdigim
gorebiliyorsun! Sag'uuza solunuza bakttiruz zaman
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Sevgi soylendikce buyilyen, cogalan bir §ey degil
aslmda. Deger verdikce, hissettirdikce anlam kazaruyor.
Sevgi sozciildenni silt tekrarlamak, onun icini bo§altmak
gibi gelir bana kimi zaman. Gunumuz ili§kilerinde "seni
seviyorum " cumlesi iki gunde kirletilip atrlan bir mendil
gibi...

Senden sonra daha bir sevincle aghyor gozlerim
sabaha ye her sabah tekrarlamak geliyor icimden seni
ne cok sevdigimi her §eye ragmen. Beni doldurdugunu,
bugline kadarki eksikligimi tamamladiguu, artrk
vazgecilmez bir parcam, uzvum oldugunu
tekrarhyorum beni anlarmi§ gibi bakan o naif kara
gozlerine. Tomurcuklandim, ye§erdim seninle...
Anlamlandiramadigim dayatmalariyla beni di§inda
tutan hayata, tekrar tutundugum tek yerin senin varhgm
oldugunu biliyorum §imdi... Tipki mutlu bir kole gibi...
Sevgi icin "kor bir yonelie der Kant.(*) insarun
kendi yazgismi ba§ka bir insarun yazgisma teslim etmesi

gibi mesela... Ya da ya§ayana ta§rmaktan haz duydugu
bir yiik gibi... insan bu yiikle biiyiiyor, olgunlawor,
ya§am
ba§kala§wor ye kar §ingim beklemeden

(bunu alchna bile getirmeden) cok, cok seviyor.
Kimi biiyiilii anlar tattmyorsun bana gercek bir
doyumla; havada asih kalan ve zihnime kazman... t§te

bu zaman kesitleri, bu hayatr neden ya§adigimizi
hatirlatiyor bize an be an... Enkazlann altinda oliilere,
iistiinde ya§ayanlara yeti§emedig'irniz, yetemedigimiz
o kotii gunlerde kuciik ellerin koskocaman yureginle
oradaki yaFtlann icin sectigin kirmizi ugagm... iyi kalpli
bir kiz cocugunun hayatm gerceklerine dogru ilk
adimlan... Oliimiin hayatm neresine kar§ilik geldigini
bilemeden, yilnmin acismi azaltmaya cali§mak ancak
cocukca bir caba zaten. Her §eye ragmen bu cocukluk
hali degil mi umutlarimizi bizlere bagi§layan?
Zaman bizlere kar§i acimasiz davrarurken sana
bolluk, bereket sunacak ye seni bilyiltecek. Hayata kar§i
kadin olmakla 1-0 yenik ba§ladigin yolculugunda
yeti§kin gent bir birey olacaksm. Bedenindeki
degi§imlerle birlikte toplumdaki rolleri de algilamaya
ba§layacak ye ilkin hayal lunkhgr ile taru§acaksm. Toplu

ya§am alanlarmda kadin oldugunu hatirlatacak sana,
seni gormeden sana yonelen baki§lar. Her defasinda
kafam cevirecek; gormersen, §ahit olmazsan yok
olacaklar sanacaksin. Korku ilk bu cepheden dovmeye
ba§layacak duvarlarmi. Karanlik sokaklarda arkana
bakmaya ba§layacak, urpertiyle adimlarim
hizlandiracaksm. Gazetelerin ikinci sayfa haberlerinden
ogreneceksin yitik insan hikayelerini...
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Giice tapan, gfice tapman, her tiirlii §iddet
sarmalmda kimliksizle§en bir toplumda acilch sonlara
taruk olacaksin.
A§ik olacak, ayaklann yerden kesilirken dilnyarun
ne kadar ya§arulasi bir yer olduguna hilkmedeceksin.
Kendi mutlulugunla oyle dolacaksm ki, gri bir huzurla
neye kar§i oldugunu bilmedigin bir yenilginin
kar§isinda boyun egeceksin. Sonrasi... Kopkoyu bir
gelip yerle§en goz pmarlarma... En kolay ye
kestirme yolu sececek, kendine acimaya ba§layacaksm.
Kendini yalruz hissedecek, bunun yalruzhktan da kohl
oldugunu er gec anlayacaksm. Kaybetme korkusunu
ilk bu deneyimle tadacak ve onu yenmeyi o'g'reneceksin.

Hatalar yapacak, sonra ayru hatalari yine
tekrarlayacaksm. En yakirundan beklemedigin bir
tavirla zarar gorecek, insana inancmi yitireceksin. Ama
zamanla kendi eksikliklerini omuzlamayi ogrenecek,
insanlari zaaflariyla kabul edecek, emek verdigin
ili§kilerde kiymet bileceksin.
Kendini tarudikca kendinden uzakla§acak,
dilnyarun ba§ka ba§ka hayatlar etrafinda da
dondiigiinii anlayacaksm. Yeryfizfiniin yarisma
hukmedip, kalan yarisma i§lemeyen kurallar hayrete
dii§iirecek seni. cagda§bilim ye teknolojideki fantastik
ilerlemeler, buyfik sosyo-ekonomik calkantilar, kitle
sava§lan ye en onemlisi maddenin kayitsiz §artsiz
egemenligi... Gozleri oltime bakan calm, kara bedenler
tabagmdaki yemegi yarim biraktrracak sana ye ac
vicdanmla yfizle§eceksin. Yan yana dizilmi§ tabutlarm

ba§incla, hem evlatlariyla hem de hayatlarmm geri
kalaruyla vedala§an annelerin her dilden agitlariru
dinleyeceksin yiiregin yanarak. Senin yemediklerin
arasmdan ekmek ye yannlar icin umut kinntilan
toplayan insanlarla goz gaze gelecek, utancla
indireceksin gozlerini yere. Az geligni§ illkenin az

geli§mi§ toplumsal
gficsilze
tahakkami.intin eksen almdigi ydzyillann gelenegi ye

uretim ili§kileri once kendine sonra topluma
yabancila§trracak seni. caresizlikle taru§acaksm.
Dengeleri cok cabuk degi§en diinyadaki yerinin
neresi oldugunu bulmakta zorlanacak, sorular
soracaksin. Aldigm cevaplar seni tatmin etmeyecek,
daha cok daha cok okuyacaksm. Bilgi ye insan
biriktirecek, biriktirdikce zenginle§ecek, de'g'i§en
dilnyarun degi§meyen tabulariyla hesapla§acaksin.
Yanh§lann aci tecriibeler olarak ceplerinde birikirken,
dogrularin vazgecilmezlerin olacak. siiphe duyarak,
sorgulayarak aklmm ye vicdanin kabul etmedigi Ulm
bireysel ye toplumsal dil§fince ezberlerinden
kurtulacaksm. Ozgiirle§ecek ye ozgLinle§eceksin.

Yap= "farkmda olmak" oldugunu ke§fedeceksin.
Giinliik ya§arrun aki§kanhgmda caresizce
savrulacagin, yol ayrimlarinda kararsizlikla
umutsuzluga kapilacagm bircok zaman dilimi
ya§ayacaksm. Bunlar seni daha giicliz kilmayacak ama
insan olarak kalmayi ba§aracaksin.
Di§andaki diinyarun sana ihtiyaci yok...
Hayat kurtaranlar, yetenekli muzisyenler, matematik
dehalari, kalemi guclu yazarlar, iilkeleri yonetenler
zaten var; hep
Sen gozlerindeki islak hilziinle kirnuzi ugaguu ye
cocuk kalbini kar§ilik beklemeden, gulumseyerek
uzatan o kiz cocugu olarak kal yeter...
Hayal giictintin pinitrsi hic eksilmesin...
Sairin dedigi gibi; " Umudum sende".
Armen

I

E

(*) Kant: Ahlakm Metafizigi
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Bu kelimeyi her duyuoimuzda
iirperiyoruz. ciinkii bize hep "kali bir§eyler
oluyor"u cagmtinyor; duydugumuz ilk giinden bu
yana bir§eylerimiz eksiliyor duygusuna kapiliyoruz
ister istemez. Kisacasi diinya genelinde §iddetli
doniiVim ye degiOm sea konusu...
Sehirler birbirlerine benzeyerek betonlawor...
Ulkeler sosyal ye ekonomik sarsmtilarla miicadele

iyi bilmek.
Ancak bu niteliklere sahip olan insanlarm
olugurdugu toplum "BILGI TOPLUMU" dur. Bilgi

ediyor... Teknoloji akilalmaz bir hizla ilerliyor...
Bu degiOm ruzgarindan kiyafetlerimiz,

olmasim gercekle§tirme cabasi
Sevgili meslekta§larimiz;
egitim komisyonu olarak icinde bulundugumuz
ko§ullar goz oniinde bulunduruldu'g-'unda bizler icin
egitimin ne denli onemli oldugunun farldndaya. Sizler
icin bu donemde TEB akademiden alti adet egitim
semineri programladik. Ilki aralik aymda
gercekletirdigimiz "Agri ve Agrida Eczacmm Rohl"
konulu MIEP'ti. Ocak ayi icinde uzun zamandir
planladignruz tngilizce dil egitimlerimizi de odamiz
akademi salonunda gercelde§tirdik. Aynca diksiyon
teknikleri, teknisyen egitimleri, majisiral
eczane Wetmeciligi bu
planlamalan arasmda yer
ahyor.
Egitimde bilimsel kriterleri standardize etmek
icin donarum, uygulama ve insan iic onemli faktordion.
Egitimde kaliteyi saglamakta egitmen anlammda
sikmtimiz yok, oda binamizda son derece uygun bir
akademi salonumuz da mevcut. Geriye sadece siz
meslekta§larimizin katilirruruz kalwor. Onerilerinizi
bekliyor, komisyon ca4malanmiza destek vermenizi
istiyoruz.

a4kanliklanmiz, kullandigimiz dil yani yapm

E

tarzinuzda nasibini ahyor...
Bu ba§kalwm siirecinden zihinler de etkileniyor
ye deg4iyor. Birey artik daha ice kaparuk, daha
glivensiz, daha yalruz... Kisacasi bireyin
"kiireselle§mesi-yabancila§mase ndan bahsediyoruz.
Insarun kiireselle§en dilnya ile ba§a cikabilmesi
icin artik bazi becerilere sahip olmasi gerekiyor.
I§te gunumuz insarun olmazsa olmazlan;
gaga uygun egitim siirecinden gegmek.
Gecerli bir meslek sahibi olmak ye bunun
yam sera ikincil bir meslek ya da yetenekle
donanrru§ olmak ( Ornegin eczaci-huhkukcu, eczaciekonomist, eczaa-bili§imci gibi).
Kar§ilatigi ya da kar§ilapbilecegi
sorunlarin cozumiinu, arWirarak arayan karakter
bilinci geli§tirmek.
Toplumsal il4kilerde gerekli entellektuel
ye duygusal derinlige ula§mak
Anadilinin dimda gecerli bir yabanci dili

toplumunun odagmda yer alan en onemli yaps tai
ise "SORU SORAN INSAN" modelidir. hte egitim
denilen sihirli sozciik tam da bu noktada devreye
girer. Zira bilimsel egitimin amaci; bireyin kendini
yeniden kegederek, kendi geleceginde sea sahibi

EaTiM KOMISYONU

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Giineyde

Bulusmasi
"Buyiik Bir Kati limla Gerceklesti"
Ecz.Dilek CEYLAN 2.Giineyde Eczacilik Bulumasi Yiiriitme Kurulu Uyesi

10 eczaci odasmin ortak oldugu ye Adana
Eczaci Odasfrun ev sahipliginde dilzenlenen
Giineyde Eczaalik Bulugnaserun ikincisinde
21-22 Ocak 2012' de Adana Hilton Oteli'nde
bulu§tuk...
Adana, Gaziantep, Kahramanmara§, Mersin,
Hatay, Aksaray, Osmaniye, Adiyaman, Nev§ehir
ve Nigde Eczaci Odalanrun kahlmu ile gercekle§en
organizasyona bu ycl Adana Valisi Hiiseyin Avni
Cos, Vali Yardimasi Durmu§ Gencer, Saglck
Mild& MO Eczacilik Subesi adma Ecz. Mustafa
Gokmen, TEB Ba§karu Ecz. Erdogan colak, TEB 2.
Ba§kam Ecz. Arman Uney, TEB Genel Sekreteri
Uzm. Ecz. Harun Kizi lay organizasyonda emegi
gegen 10 Eczaci Odasmm ba§kan ye yoneticileri ile
Istanbul Eczaci Odasi Ba§karu Ecz. Semih Gi.ingor,
Aydin Eczaci Odasi Ba§kani Ecz. Salih Kozak
Diyarbakir Eczaci Odasi Ba§karu Ecz. Ferhat Deger,
Batman Eczaci Odasi Ba§kani Ecz. M.Emin Beyaz

ye eczaalar konuklanrruzdandi...
Bulu§ma, Adana Eczaci Odasi Ba§kam Ecz.

Ersun Ozkan'm ads konu§masi ile ba§ladi. Ecz.
Ersun Ozkan, son yillarda Eczaneler ye ilac alim
ko§ullanna yapilan diizenlemelerle sikmtrsi giderek
biiyiiyen eczacuun biraraya gelmesinin ye fikir
ah§veri§inde bulunmasirun sevindirici oldugunu,
eczaarun ilac disc saghk tirOnleri pazannda yer
almasinin geregini vurgularken ascl i§inin ilac
oldugunun altirun cizilmesi gerektigini ye etik

eczaa modelinin benimsenmesinin on ko§ul
oldugunu onemle hatirlatti.
Daha sonra soz alan Gaziantep Eczaci Odasi
Ba§karu Ecz. M. Irfan Demirci de yine eczaalann
zor bir &Mem ya§adiguu vurgulayarak bu tur
birlikteliklerin onemine degindi.
Istanbul Eczaci Odasi Ba§kani Ecz. Semih
aingor de ayru konulan onemle vurguladi ve 29
Ocak 2012 de Kadikoy de duzenlenecek olan onemli

bir mitinge meslegimizdeki kayiplara dur demek
ye somut talepleri birlikte yiiksek sesle duyurmak
icin hazirlanan "Yikima Dur De " mitingine
eczaalan davet etti..
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Daha sonra TEB BaOcaru Ecz. Erdogan colak
konugnasinin buyuk bed:Um-Lind SGK ile yapilan protokol
gori4melerine ye ilac sanayinin eczaneler tizerindeki
olumsuz etkilerine ayirmi§ti. Ecz. Erdogan colak ayrica
akilci ilac kullarumirun onemini ye ilagta reklamm bu
politikaya verecegi zararlari ozellikle vurguladi.
2. Guneyde Eczaahk Bulu§masi bu yil 1200 kadar eczaci
ve 60 dan fazla firmarun soguk bir Adana hafta sonunda
sicak bir ortamda biraraya gelip tani§masi di§inda konuklan
ile de uzun sure akillarda kalacak bir organizasyondu..
Cumartesi gunu "Bakmak ye Gormek" konulu sohbeti ile
Sunay AKIN, Pazar Oral ise "Kozmetik ve Medyarun,
Hayatimiz ye insan iliskileri Uzerine Etkisi" ile Ay§enur
Yazici konuklarimizdi.
Egitim salonlarimizda ise Prof. Dr. Abdifikerim
ALPINAR, Ugur ERGUN ve omtir ILBAS ile eczaalarirruza
hem bilgilerini tazeleme hem de yeni bilgiler edinebilme
olanagi
Cumartesi ak§ami Olken 'in konserinde yorgunluklanni
atan katilimalarimiz ne§eli saatler gegirdi.
Bu yil dermokozmetik ye ilac disc saghk urunleri
firmalan, ecza kooperatiflerimiz ye sektoran diger dagitim

Biyolojik tarim ile elde edilen narenciye Uninlerinin
sergilendigi, Adana'run sembolii cezerye ve lokumunun
tarutildigi ye geliri Losev'e bagiganan cicek standimizm
yarunda etkinli'g'imize ve Adana'ya rengini veren Adana run
meyvesinden adim alan Turung Kafe eczacilarimizm kisa
soluklar aldigi mekanlar oldu...
Gegen yil ilki ile yine baprili bir organizasyona ev
sahipligi yapan Adana Eczaci Odasi bu yil ikincisini daha
yuksek katihm ile gercekletirerek 3. Eczacihk bulu§masirun
itici gucu olintWur.
Odamiz yonetim kurulu onderliginde ve organizasyon
kurulunun cali§malanna sonradan katilan onlarca eczaci
arkada§imizin gonullu calignalan ile ba§andi bir ortakla§a
cali§ma tirtinti olan 2. aineyde Eczacihk buluFnasi guzel
arularla sona erdi.
Bulu§marun organizasyonunda istekle yer alan turn
eczaci odasi yonetici ye eczacilarina, yilnitme kuruluna,
katihmci firmalara, konuklannuza, e'g'itimcilerimize ,
sanatcflanmiza, emegi gegen eczacilarimiza, oda
cah§anlarimiza ve katihmlan ile bulu§marun
gelenekselle§ecegine inancimizi artiran herkese
te§ekkiir ederiz.

kanallaruun standlan yanmda ilgi cekici 4 adet ki*miz de
vardi.
Sunay AKIN

Ay§enur YAZICI
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14 EYLUL 2011

Oda ba§karumiz Ecz. Ahmet Han ALPMAN Edak Ecza Koop.
Ba§karu Ecz. Emre BACANAK ve Yonetim Kurulu Uyeleri ile birlikte

25 Eyliil Pazar genii yapilan secimlere 785 uyemizden 724'ii
Yapilan sayimlar sonucunda Ecz. Ersun OZKAN'm Y6netim listesi
secimleri kazandi. Secimlerin sonucu;

yemekli toplanti yapti.
24-25 EYLUL 2011

24 Eylul Cumartesi gunu Adana Seyhan Oteli'nde Adana Eczaci
Odasi 2011 Secimli Olagan Genel Kurul toplantisi yapildi. Olagan
Secimli Genel Kurul Toplantisina CHP Manisa Milletvekili Ecz.
Ozgur OZEL ve TEB Merkez Heyeti Ba§lcaru Ecz. Erdogan OLAK
da katilarak, konugna yaptilar. Kongrenin Divan Ba§kanligfna Ecz.

Munir Nurettin CERcI, II. B4kanhga Ecz. Ahmet Kuddusi
cALATLI, Yazman olarak Ecz. Beyza TOR ile Ecz. Eda GOZELOaU
secildiler. Adana Eczaci Odasi secimlerine iki liste halinde gidildi.

rr fl 4 .c
ADANA

YONETIM KURULU
Balkan
Ecz.
Ecz.
Genel Sekreter
Sayman
Ecz.
Uye
Ecz.
Uye
Ecz.
Uye
Ecz.
Uye
Ecz.

Ersun OZKAN
Omiir Miirsel YALBUZDA6
Siihendan TOKSOZ
Erdem KIZILTEPE
Tuba DEVECI
Fatih BERKTAS
Kezban TANGERLI ATICI

YONETIM KURULU (Yedek)
Ecz. Gii1¢ah YILMAZ
Ecz. Burcu TOKLU
Ecz. Bettil TASTEPE
Ecz. Kemal AYH(
Ecz. Seda Nur YOKSEL
Ecz. Hiizeyfe ERDOGAN
Ecz. Banu Papatya BAYRAM

It CI and

DENETLEME KURULU
Balkan
Ecz. Hakan cELIK
Ecz. Omer Faruk DOCAN
Uye
Uye
Ecz. Alperen GURAKAN

DENETLEME KURULU (Yedek)
Ecz. Emre OZSOY
Ecz. Oznur YILDIRIM
Ecz. Nazmiye DESTIOREN

HAYStYET DIVAN'
Balkan
Ecz. Ali cEVRIIVI
Balkan Yrd
Ecz. Esra YILMAZ
Raportor
Ecz. Ye§im AKKAS
Uye
Ecz. Nejla YILDIZ
Uye
Ecz. Bilge OSTEKIDAG

BUYUK KONGRE DELEGELERI

Ecz. Erdogan OLAK
Ecz. Ersun OZKAN
Ecz. Omiir Miirsel YALBUZDAC
Ecz. Oner KOCOKYALcIN
Ecz. Oguzhan SURME
Ecz. Burhanettin BULUT
Ecz. Fatih KAYACI

Olarak belirlenmi§tir.

27 EYLUL 2011

Ecz. Ahmet Han ALPMAN ve
Ecz. Omiir Morsel YALBUZDAG
KOSGEB'e gittiler.
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NAKIL OLAN ECZANELER

EYLUL 2011

ECZ. MUHARREM KESOVA
TURUNc ECZANESI (YENIBEY ECZANESI)

Adana Ili Seyhan ilcesi Sehir Duran Mahallesi Eminaga Caddesi
No:85 /A adresinde bulunan YENIBEY Eczanesini, TURUNg
Eczanesi adi altmda Adana Ili Seyhan lIcesi Gulbahcesi Mahallesi
Bahcelievler Caddesi No: 306 adresine naldl etm4tir.
ECZ. AHU SULTAN GUNEY
INCI ECZANESI
Adana Ili Seyhan ilcesi Mithatpap Mahallesi 58061 Sokak No: 60

YENI AcILAN ECZANELER

EYLUL 2011

ECZ. ZEHRA ECZANESI
ZEHRA ECZANESI
Adana Ili Seyhan ilcesi Yenibaraj Mahallesi Biilent Angin Bulvan
Kiymet Apt. No: 6/B adresinde,

KAPANAN ECZANELER

EYLUL 2011

KAYDI SILINEN ECZACILAR

EYLUL 2011

adresinde bulunan INCI Eczanesini ayru isim altmda Adana Ili
Yuregir Ilcesi Akmalar Mahallesi Kozan Caddesi No: 191 /B adresine
nakil etmi§tir.

FADIME MEZIYET SUCAK ( 30.09.2011)

ECZ. SULON AYDINDAC
DIDEM ECZANESI
Adana Yiiregir lIcesi Kozan Caddesi No: 211 /B adresinde bulunan
DIDEM Eczanesini aym isim altmda Adana Ili Seyhan ilcesi Sucuzade
Mahallesi 30043 Sokak No: 16/A adresine nakil etm4tir.
ECZ. NESIMI CACRI CEBESOY
CEBESOY ECZANESI
Adana Yuregir ilcesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 75
Cumhuriyet
Caddesi No: 3/B adresinde bulunan CEBESOY Eczanesini aym isim
altmda Adana Ili Yilregir Ilcesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 75

Cumhuriyet Caddesi No: 9/A adresine nakil etm4tir.

NAKIL GIDEN

EYLUL 2011

NAKIL GELEN

EYLUL 2011

ECZ. NESRIN AHKEMOCLU OSMANIYE ECZACI ODASI
ECZ. ADIL YALQIN
OSMANIYE ECZACI ODASI
ECZ. HAKAN KORKUT
TOKAT ECZACI ODASI
ECZ. SERHAT GOL
GAZIANTEP ECZACI ODASI

ECZ. FUNDA OZDEMIR GOK
FUNDA ECZANESI
Adana Ili Yiiregir lIcesi Serinevler Mahallesi 5ehit Jandarma Er
Mustafa Kolcsal Caddesi No: 49 /C adresinde bulunan FUNDA
Eczanesini aym isim altmda Adana Ili Yilregir Ilcesi Akmcilar
Mahallesi Kozan Caddesi No: 191 /C adresine nakil etm4tir.

YENI UYELERIMIZ

ECZ. ASLI OZANDAC
ARHAN ECZANESI
Adana Ili Sang= ilcesi Yildinm Beyazit Mahallesi 3484 Sokak
No: 7 adresinde bulunan ARHAN Eczanesini aym isim altmda
Adana Ili Yiiregir Ilcesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Kozan Caddesi
adresine nakil etmi§tir.

MESUL MODURLOK

ECZ. MUSTAFA c OLAK
cOLAK ECZANESI
Adana Ili Seyhan ilcesi YeWoba Mahallesi 46082 Sokak No: 4/B

KULLANILAN ICREDI cESITLERI

adresinde bulunan OLAK Eczanesini aym isim altmda Adana Ili
cukurova ilcesi Gilzelyali Mahallesi Turgut Ozal Bulvan Anil Apt.
Alb No: 10/B adresine nakil etrn4tir.

EYLUL 2011

ECZ. ZEHRA KALENDER
ECZ. AYSE BUGER
ECZ. ESRA HAKOVER

EYLUL 2011

NEJLA YILDIZ
HUZUREVLERI ECZANESI

I$LETME KREDISI
NAKIL KREDISI
AcMA KREDISI
EGAS KREDISI

EYLUL 2011

11
1

2
0
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2011

Genel Kurul Divan BaOcanligi tarafindan Secim Kurulu'ndan
mazbatalar almip, en ya§li -dye sifahyla iiye olan Ecz. Siihendan
TOKSOZ'e teslim edihni,tir. Ecz. Siihendan TOKSOZ Ba5lcanliginda
yapilan Yonetim Kurulu'nun ilk toplarthsinda Adana Eczaci Odasi
BaOcanhk divaru; Balkan Ecz. Ersun OZKAN, Genel Sekreter Ecz.
Omur Miirsel YALBUZDAC, Sayman Ecz. Siihendan TOKSOZ,
Yonetim Kurulu Uyeleri; Ecz. Erdem KIZILTEPE, Ecz. Tuba DEVECI,

Ecz. Fatih BERKTAS, Ecz. Kezban TANGERLI ATICI olarak
olu§mu4tur.

13 EKIM 2011

Adana Eczane Teknisyenleri Dernegi yetkilileri Yonetim
Kurulumuzu ziyaret etti.

14 EKIM 2011

Adana - Osmaniye Tabipler Odasi Yonetim Kurulu Uyeleri Yonetim
04 EKIM 2011

Kurulumuzu ziyaret etti.

Giiney Ecza Koop Yoneticileri Yonetim Kurulumuzu ziyaret etti.
17 EKIM 2011
5-9 EKIM 2011

Oda Ba§lcanumz Ecz. Ersun OZKAN ve Ecz. Nejla YILDIZ, Ecz. M.

Yonetim Kurulumuz ve birgok mesleldamiz 6-10 Ekim 2011 tarihleri
arasmda duzenlenen Almanya EXPOPHARMA 2011 ECZACILIK
FUARI gezisine katildr. Fuar siiresince Diisseldorf, Frankfurt, Köln
ve Berlin kentleri ziyaret edildi.

Muhittin ZEYNELOCLU, Ecz. Fatih TAMBAY, Ecz. Alperen

10 Ekim tarihinde Alman Eczaclan Birligi'nde (ABDA) toplanti

18 EKIM 2011

yapildi. Almanya'daki eczacilik hakkinda bilgi alindi.
13 EKIM 2011

GURAKAN Gaziantep Eczaci Odasmda dilzenlenen nag Endiistrisi
hverenler Sendikasi toplantisma

Yonetim Kurulumuz Imamoglu Ilcesini ziyaret ederek Imamoglu

Ilcesinde bulunan eczanelerimiz ile toplanti yaptilar.
Toplantida Imamoglu
ilce temsilcileri belirlendi.

sorunlar konwuldu, yeni &mem

Oda Ba§karumiz Ecz. Ersun OZKAN Toros Gazetesi ile roportaj
yapti.
18 EKIM 2011
13 EKIM 2011

cukurova Hedef Ecza Deposu Yoneticileri Yonetim Kurulumuzu
ziyaret etti.

Pratisyen Hekimler Dernegi, Ai le Hekimleri Dernegi ve Ozel
Sektorde cahpn Hekimler Dernegi BaOcanlan ye Yonetim Kurulu
Uyeleri Yonetim Kurulumuzu ziyaret etti.
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18 EKIM 2011

19 EKIM 2011

SES (Saghk ye Sosyal Hizmet Emekcileri Sendikasi) Yoneticileri
Yonetim Kurulumuzu ziyaret etti.

SGK Adana Saghk I,1eri Mildiir0 Fatih KAYAQ, SGK Adana Saghk
isleri Mild& Yardimcisi Ecz. Belma DEMIR, Yetkili Eczaci Zehra
LAIKGIL ye Ecz. Kurtulus KAPLAN, Yonetim Kurulumuzu ziyaret
etti.

19 EKIM 2011

Yonetim Kurulumuz Ceyhan ilcesini ziyaret ederek, temsilcilik
binasmda Ceyhan ilcesinde bulunan eczanelerimiz ile toplanti

Yonetim Kurulumuz Kozan Ilcesini ziyaret ederek, temsilcilik

yaptilar.

binasmda Kozan tkesinde bulunan eczanelerimiz ile toplanti yaptilar.

?KIM 2011

Lir

19 EKIM 2011

Yonetim Kurulumuz Adana Il Saghk Miidiirii Dr. Aytekin
ziyaret ettiler.

20 EKIM 2011

SAMEDER Yoneticileri Yonetim Kurulumuzu ziyaret etti.
E

LL
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Im

27 EKIM 2011
2011-2013 yili dOnemi icin Bolge Temsilcisi ve Yarchma Eczaci olarak

21 EKtM 2011

atanan meslekta§lamruz ile toplanti

Adana il Saghk Mudurlugti 'lac ye Eczaahlc Sube Miidiirii Ecz.
cicek GULEK Yonetim Kurulumuzu ziyaret etti.
22 EKtM 2011

Adana Eczane TeknisyenleriDemegi'nin INCI Oteli'nde diizenledigi
yemege YOnetim Kurulumuz
25 EKtM 2011

2011-2013 yili dOnemi icin Denetci Eczaci olarak atanan
meslekta§larmuz ile toplanti yapildi.

27 EKIM 2011

Ozel Acibadem Adana Hastanesi Ba§heldmi Mustafa MBAR ye

Ecz. Peril YILDIRIM Yonetim Kurulumuzu ziyaret ettiler.

25 EKtM 2011

T. I§ Bankasi Yetkilileri Oda Saymarumiz Ecz. Siihendan
TOKSOZ' ii ziyaret etti.
26 EKtM 2011

Oda Ba§karurruz Ecz. Ersun OZKAN, Denetleme Kurulu Uyemiz
Ecz. Alperen GURAKAN, Muvazaa Komisyonu Ba§karumiz Ecz.
M. Muhittin ZEYNELOCLU ve Ecz. Fatih TAMBAY; Hatay Eczaci
Odasi'm ziyaret ettiler.
28 EKIM 2011

Y6netim Kurulumuz Osmaniye Eczaci Odasirun yeni hizmet
binasmm aghsma kahldilar.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Oyelerimizden
Haberler

NAKIL OLAN ECZANELER

EKIM 2011

BADEM ECZANESI (ELZEM ECZANESI)

Ecz. ORGUL ALANYA (MERSIN ECZACI ODASI'NDAN)

YENI 0YELERtMIZ

EKIM 2011

ECZ. SEBNEM BERKER GULAcTI

Adana Ili Seyhan ilcesi Sakirpap Mahallesi 42009 Sokak No: 29

ECZ. FATMA DOCAN

adresinde bulunan ELZEM Eczanesini; BADEM Eczanesi adi altrnda

ECZ. FATMA 06t1c

Adana Ili Seyhan lIcesi Deleme Mahallesi 60067 Sokak Melek Apt.

ECZ. ORHUN KUS

No: 6/A adresine nakil etmiOir.
MESUL MUDURLUK

HANDE ECZANESI

EKIM 2011

ECZ. NEJDET AKALI- OZEL CEYHAN DINAR HASTANESI

ECZ. NIHAN KORKUT

Adana ill Yiiregir ilcesi Istiklal Caddesi 85 Sokak No: 11 adresinde

bulunan HANDE Eczanesini aym isim altmda tlimiz Ytrregir licesi

KULLANILAN KREDI cESITLERI

EKIM 2011

Haydaroglu Mahallesi 270 Sokak No: 1 /A adresine nakil etmivtir.
ISLETME KREDISI 12

YENI AcILAN ECZANELER

EKIM 2011

NAKIL KREDISI

AMA KREDISI
EGA KREDISI

KORSAT ECZANESI

1

ECZ. HAKAN KORKUT

Adana Ili Ytrregir ilcesi Havutlu Mahallesi 4594 Sokak No: 11/A

adresinde

VEFAT ye BASSAoLlol

SEMIHA ECZANESI
ECZ. MUSTAFA AKBENLI

Adana Ili Seyhan ilcesi Havutlu Akkapi Mahallesi Daghoglu Sokak

No: 37/ A adresinde

KAPANAN ECZANELER

NAMIK KEMAL ECZANESI
Ecz. Ali SAMEN'in Agabeyi

EKIM 2011

Ecz. Hanifi ILGON'Lin ablasi
AHU ECZANESI - ECZ. AHU ALtM
KAYDI SILINEN trC 1i. ii ruc

EKIM 2011

DONDOZ ECZANESI

Ecz. Giiltekin GONDOnin Babasi
Ecz. Elif OZTURK CANDEMIR

Ecz. Mustafa KIRAN
NAKIL GIDEN

EKIM 2011

NAKIL GELEN

EKIM 2011

VEFAT ETMISLERDIR.
MESLEKTASLARIMIZIN
ACILARINI PAYLASIR,
SABIRLAR DiLERiZ.
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02 KASIM 2011
Kahramanmaras Eczaci (Mast BaOcaru Ecz. Mustafa HODAYIOCLU

ve Yonetim Kurulu Odamizi ziyaret ederek, Yonetim Kurulumuza
ba§an dileklerini
03 KASIM 2011

Tiirk Eczacilari Birligi'nde "Bitkisel eriinler ye Gida Takviyeleri
Konusunda Payda§larda ve Toplumda Farlundahk Yaratma Projesi"
kapsammda olugurulan Komisyon toplantisma Odarruzi temsilen
Ecz. Fatih TAMBAY katilch.
03 KASIM 2011

Saat 12.00'de Yonetim Kurulumuz Ceyhan ilcesinde bulunan
meslekta0aruruz ile Ceyhan Temsilciligimizde toplanti yapti.
Ceyhan'daki meslekta§lanmiz tarafindan Ceyhan lice Temsilci ve
Temsilci Yardimalanrun belirlendigi toplantiya 35 meslektapruz
kahldt. Yonetim Kurulumuz tarafindan da Ceyhan Temsilci olarak
Ecz. Yusuf YILDIRIM ve Temsilci Yarchmalan olarak da Ecz. Pmar
TANATAR, Ecz. Meryem KIRSAN, Ecz. Osman ACIBUCU'nun
atamalan yapilm4tir.
Saat 12.30'da YOnetim Kurulumuz Ecz. Fatih Berktas EMREGUN
Eczanesi'ne bagh Eczaneler ile bolge toplantist yapti. Bolgede yer
alan bir meslektapmizut eczanesinde yapilan toplantida 5 Kamm
SUT degi§ildigi ve 10 Kamm hag Fiyat Kararnamesi ile ilgili Adana'da

15 KASIM 2011

Saat 9.30'da YOnetim Kurulumuz Yaym Komisyonumuz ile Sabah
kahvaltisi yapti.
Saat 11.00'de Yonetim Kurulumuz ve Biiyilk Kongre Delegeleri 17
Kasim'da yapilacak 38. dOnem Olagan Biiyiik Kongre ile ilgili
toplanti
16 KASIM 2011

Ecz. Oktay VURANKAYA Valilik Il Planlama ve Koordinasyon
Mudurlugu biinyesinde kurulan AB ye Drs ili§kiler Koordinasyon
Merkezi cahmalanyla ilgili AB Uyum, Dayarugna ye Yonlendirme
Kurulu'nun 3. Olagan toplantisma katildi. Toplantida; AB Uyum
Siirecine Yerel Uyum Modeli Adana Proje ile ilgili Bilgilendirme,
cali§ma ye Usul Esaslan ye Giincel Hibe Programlan hakkmda

gore uldii.
16-17-18-19-20 KASIM 2011

Yonetim Kurulumuz, Denetleme Kurulumuz, Haysiyet Divammiz,
Bilyiik Kongre Delegeleri ve bircok meslektapnuz Tiirk Eczacilan
Birligi 38. Olagan Bilyiik Kongresine kahldi. 38. Olagan Buyuk
Kongre secimlerinde TEB Ba§lcaru ve Adana Biiyiik Kongre
Delegemiz Ecz. Erdogan cOLAK' m listesi secimleri kazandi.
21 KASIM 2011

izlenecek yollar hakkmda gores alvver4inde bulunuldu. Giincel
olaylar hakkmda bilgi verilirken, bolgesel sorunlar da konu§uldu.

Novartis nag Firma% Bolge Muduru Mehmet SEcINTI Yonetim
Kurulumuzu ziyaret etti.

Saat 15.30'da Yonetim Kurulumuz imamoglu ilcesinde bulunan
meslekt4lantruz ile toplanti yapti. Toplantida; Imamoglu Ikesindeki
meslekta§lanmiz etik ve deontoloji dr,r hareketlere karp ortakla§a
davranma karan

22 KASIM 2011

Saat 9.30'da Yonetim Kurulumuz Depo ve Firma Komisyonu ile
kahvalti

Ba§kanumz Ecz. Ersun OZKAN Tiirk Eczacilar Birliginde
diizenknen "hag-la Durum Komisyonu" toplantisma kattldt.

Saat 9.00'da Yonetim Kurulu Uyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE ve
Ecz. Tuba DEVECI Dis Hekimliginin 103. Kurulu Yildonlimii
nedeniyle Atatiirk Amema celenk sunma ve saygt duru§u torenine
kahldilar.

11 KASIM 2011

14 KASIM 2011

YOnetim Kurulu Uyemiz Ecz. Tuba DEVECI Adana Osmaniye Tabip

Saat 10.30'da Yonetim Kurulumuz Dagthm Kanallaruun &lige
Miidiirleri ile toplanti yapti.

Odasenda diizenlenen Adana'da Saglikalar Meclisi kuntImast
konusundaki toplantiya

Saat 12.15'de Yonetim Kurulumuz; turn Kurul, Komisyon ve BOlge
Temsilcilerimiz ile toplanti yapmi§tir. Toplantida; 5 Kamm SUT
degisikligi ve 10 Kasen Bac Fiyat Kararname degisikligi ile ilgili

23 KASIM 2011
12.30'da Yiiregir, Sancam, Ceyhan, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karata§,

oniimiizdeki haftalarda ya§anacaldar ye Adana Eczaa °dam
tarafindan izlenecek yollar gore uldii.

Aladag, Tufanbeyli, Pozanh, Yumurtahk, Karaisah, ilcelerinde
bulunan meslekta§lanmiz ile toplanti yapildr. Toplantida; 5 Kamm
ve 10 Kasen 2011 tarihinde yapilan degi§ildilderin yaratacagi
stok zararlan ye degi§en ilac aim ko§ullannda neler yapilabilecegi
konulan bolge bolge meslekta§lannuza aktarildi.
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12.30'da Yiaregir, Seyhan ye cukurova ilcelerinde bulunan

14.00'de Milupa Bolge Muduru Rahmi Ozgur EKINCI Yonetim

meslekta§lanmiz ile toplanti yapildi. Toplantida; 5 Kasim ye 10

Kurulumuzu ziyaret etti.

Kasim 2011 tarihinde yapilan degi§ildilderin yaratacagi etkiler, stok

zararlari ye degi§en flag alum ko§ullannda neler yapilabilecegi

12.30'da Genel Sekreterimiz Ecz. Om& Milrsel YALBUZDAG ye

konulan bolge meslekta§laruruza aktarildi.

Yonetim Kurulu Uyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE, Numune Hastanesi

oniinde yapilan Basin Aciklamasina katildi. Basin Agklamasi ile
Adana Saglikalar Meclisi tarafmdan oylanan 663 sayih KHK yok

hamtinde sayilini§tm
15.30'da I§ci Partisi Il Ba§katu Hayrettin cAVUSOCLU ye Yonetim

Kurulu Odarruzi ziyaret ettiler.

kr---.1111-

tL.

29 KASIM 2011

Saat 11.00'de Yonetim Kurulumuz Adana SGK

Muhammet GERcEK'i ziyaret etti.
Saat 18.00'de Ba§karumiz Ecz. Ersun OZKAN ye Yonetim Kurulu
Uyelerimiz Adana Osmaniye Tabip Odasi ile birlikte Di, Hekimleri

Odasi'm ziyaret etti.

T/ A

c,TM 9n11

Oda Ba§kanuniz Ecz. Ersun OZKAN Turk Eczacilar Birliginde

dilzenlenen "Ilacta Durum Komisyonu" toplantisma
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Oyelerimizden
Haber ler

NAKIL OLAN ECZANELER

KASIM 2011

ECZ. ALEV ERSAN
TCTRKER ECZANESI
Adana Ili Seyhan Ilcesi Kurtulu§Mahallesi Ziyapa§a Bulvan 9 Sokak
No: 16/C adresinde bulunan TURKER Eczanesini ayru isim altmda
Adana Ili Seyhan Ilcesi Kurtulu§ Mahallesi 64013 Sokak Nur§en

KAPANAN ECZANELER

KASIM 2011

AHU ECZANESI - ECZ AHU ALIM
KAYDI SILINEN ECZACILAR

KASIM 2011

ECZ. SEBNEM cOYMAK

Hamm Apt.No: 19/ 2-A adresine,
ECZ. YASEMEN BOYOK
YASEMEN ECZANESI

NAKIL GIDEN

Adana Ili cukurova Ilcesi Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvan Ece
Apt. A Blok No: 23 adresinde bulunan YASEMEN Eczanesini aym
isim altinda Adana Ili cukurova Ilcesi Toros Mahallesi All Sepici
Bulvan Evcan 1 Sitesi No: 54/A adresine,

ECZ. AHU ALIM DONDER - ISTANBUL ECZACI ODASI'NA

ECZ. MUTLU AKINCI
AKINCI ECZANESI
Adana Ili Kozan Ilcesi Karacaoglan Mahallesi Sehit Hiiseyin Soydan

KASIM 2011

NAKIL GELEN

KASIM 2011

ECZ. RAMAZAN OZTURK -OSMANIYE ECZACI ODASI'NDAN
ECZ. cETIN SEN - SAMSUN ECZACI ODASI'NDAN
YENI UYELERIMIZ

KASIM 2011

Caddesi No: 14/A adresinde bulunan AKINCI Eczanesini aym
isim altmda Adana Ili Kozan Ilcesi Tiirkeli Mahallesi Feke Caddesi
No: 50 /A adresine,

ECZ. NURSEL ISO
ECZ. ILKNUR ONAL

ECZ. OZKAN ELMACI

MESUL MODORLCTK

KASIM 2011

KULLANILAN KREDI cESITLERI

KASIM 2011

St_FA ECZANESI

Adana Ili Ceyhan Ilcesi Gaziosmanpa§a Mahallesi 37 Sokak No: 3
adresinde bulunan SIFA Eczanesini aym isim alb/Ida Adana Ili
Ceyhan Ilcesi 6 Ocak Mahallesi Inonii Bulvan No: 304/A adresine,
ECZ. cETIN SEN
SEN ECZANESI
Samsun Ili Merkez Ike Fevzi cakmak Mahallesi Aziziye Caddesi
No: 103 /A adresinde bulunan YENI SIGORTA Eczanesini; SEN
Eczanesi adi altinda Adana Ili cukurova Ilcesi Beyazevler Mahallesi
80037 Sokak Kasimpati Apt. No: 3/A adresine,

ECZ. SERPIL cERcioau
SERPIL ECZANESI

Adana Ili Tufanbeyli Ilcesi Saimbeyli Caddesi No: 41 adresinde
bulunan SERPIL Eczanesini ayru isim altmda Adana Ili Tufanbeyli
Ilcesi Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi Zemin Kat No: 14/B
adresine,

ISLETME KREDISI
NAKIL KREDISI

9
1

AcMA KREDISI
EGAS KREDISI

VEFAT ye BASSAoLlol
DERMAN ECZANESI

YENI AcILAN ECZANELER

KASIM 2011

ECZ. HASAN GULMEZ
NAZLI ECZANESI
ilimiz Seyhan Ilcesi Salcirpa§a Mahallesi 42009 Sokak No: 31 / A
adresinde,
ECZ. ORHUN KUS
ORHUN ECZANESI
Ilimiz Kozan Ilcesi Karacaoglan Mahallesi Alptug Sokak No: 9/D

adresinde

Ecz. Ali Mennan DERMAN'in
Yegeni

EROL ECZANESI

Ecz. Ali Naci EROL'un
Kayinpederi

ECZ. FATMA OCC.Tc

ECZANESI
ilimiz Kozan Ilcesi Karacaoglan Mahallesi Ziibeyde Hamm Caddesi
Niyazi Kara Apt. A Blok No: 6/A adresine,
ECZ. EMINE MCJGE OZTCTRK

OZTDRK ECZANESI
Ilimiz Pozanti Ilcesi Eczanesi Zafer Mahallesi Inonii Caddesi
No: 71 / A adresine

VEFAT ETMISLERDIR.
MESLEKTASLARIMIZIN
ACILARINI PAYLASIR,
SABIRLAR DILERIZ.
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01 ARALIK 2011

Oda BaOcarurruz Ecz. Ersun OZKAN, Ankara'da Turk Eczacilan
Birliginde diizenlenen 38. Donem 1. Ba§kanlar Dani§ma Kurulu
toplanttsma
06 ARALIK 2011

5.11.2011 tarihli 28106 sayili Resmi gazetede yaymtlanan ve 17
Kasun 2011 tarihinde yurtirliige giren, "Sosyal Giivenlik Kurumu
Saghk Uygulama Tebliginde Degi§iklik Yapilmasma Dair
Teblig"in 28. Maddesi'nin (Kamu kurum iskonto oranlanrun
arthnlmasi ile ilgili madde) hukuka aykin olmasi geregince iptali
ve ylirCitmesinin durdurulmasi talebi ile Adana Eczaci Odasi olarak

eczanelerin yok olma noktasma geldigini ye bu basm bildirisinin
bir alarm niteligi ta§idigi bildirerek taraflan sagduyu ile gOreve
caginlini§hr."
Saat 12.30'da Genel Sekreterimiz Ecz. Miirsel YALBUZDAC;
sorumlulugunda bulunan ERTURK Eczanesi ve TijztiN Eczanesi
temsilcilik bolgelerine bagh eczanelerimiz ile toplanh yaph.
Toplanhda teblig degi§ildigi ve fiyat diisiisii ile ya§ananlar ye son
gel4meler hakkmda bilgi verildi.

DanWay'a dava
Saat 21.30'da Odamiz Sosyal Faaliyet Komisyonu tarafindan M1
Tepe AVM' de bulunan Cinebonus'da " DEDEMIN INSANLARI"
filmi ile sinema guru etkinligi dlizenkndi. Etkin lige 180
meslekta§imiz

-1 OF ?:_;4"1-
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Saat 12.30'da Yonetim Kurulu Uyemiz Ecz. Tuba DEVEGI;
sorumlulugunda bulunan YOSUN Eczanesi, IYILIK Eczanesi ve
SAYGIN Eczanesi temsilcilik bolgelerine bagh eczanelerimiz ile
toplanti yapti. Toplanhda teblig degi§ildigi ve fiyat diisiisii ile
ya§ananlar ye son geli§meler hakkmda bilgi verildi.

am

08 ARALIK 2011

21-22 Ocak 2012 tarihinde dlizenknecek 2. Giineyde Eczacihk
Bulu§masi etkinligi icin 10 Bolge Eczaci Odasi (Adana, Gaziantep,
Kahramanmara, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Adiyaman,
NexTehir, Nigde Eczaci Odalan) Adana'da toplanh
Toplanhda 2011 yilmda yapilan etkinlik gozden gecirildi ve 2012'deki
etkinlik kin planlamalar

Saat 15.00'de Hedef Ecza Deposu YOneticileri, Yonetim Kurulumuzu
ziyaret etti.
14 ARALIK 2011

Odarruz Ecz. All Aysan Konferans Salonunda saat 19.30'da Uriinleri
sadece eczanelerde satilan Mamsel flag Firmasi ile ortakla§a
diizenlenen "ECZACININ MAMA SATISINDAKI ROLU VE
ECZANE MAMASI KONSEPTININ OLUSTURULMASI" konulu
toplanti diizenlendi. Toplantiya konumaa olarak Zelenka Humana
Tibbi ve Bilimsel ili§ldler Ba§kani Dr. Richard, i§ gel4tirme uzmani
Tahir Tekin YAKUT, Mamsel hag Sati§ Mudiiru Salih ALTUNISIK

08 ARALIK 2011

Oda BaOcarunuz Ecz. Ersun OZKAN Kanal B Televizyonu'na 5
Kasim 2011 tarihinde yayunlanan teblig ile ilgili roportaj verdi.

13 ARALIK 2011
Oda Ba§karurruz Ecz. Ersun OZKAN 13 Arahk 2011 tarihinde yaptigi

basm acildamasinda; "5 Kasim 2011 tarihlerinde yaymlanan teblig
ile ilgili Daru§tay'a yuriitmeyi durdurma ve iptal davasi acildignu,
aynca Hag stoklannm eridigini, yerine yenisinin konulamadigmdan
ya§anacalc krizin halk saghguu tehdit eder boyuta geldigini,
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15 ARALIK 2011

Saat 12.30'da Yonetim Kurulu Uyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE;
sorumlulugunda bulunan ULULAR Eczanesi ve ARI Eczanesi
temsildlik bolgelerine bagh eczanelerimiz ile toplanti yapti.
Toplantida teblig degisikligi ve fiyat dit§ii§ii ile ya§ananlar ve son
geli§meler haklunda bilgi verildi.

Saat 12.30'da Saymannruz Ecz. Siihendan TOKSOZ; sorumlulugunda
bulunan BUCRA Eczanesi, ALPER Eczanesi ve ZAIMOCLU
Eczanesi temsilcilik bolgelerine bagh eczanelerimiz ile toplanti

yapti. Toplantida teblig degisikligi ye fiyat diisiisii ile ya§ananlar
ve son geli§meler hakkmda bilgi verildi.
16 ARALIK 2011

Oda Ba§karurruz Ecz. Ersun OZKAN, Adana - Osmaniye Tabip
Odasi Dr. Resmiye KAYA ve Di§ Hekimleri Odasi Dr . Hasan
YAMAN ile birlikte Adana Eczaci Odasi, Adana Osmaniye Tabip
Odasi ye Adana Di§ Hekimleri Odasi olarak "Saghkta Doniisumiin
Olumsuzluklan Kar§isinda birlikte hareket etme adma" ortak basin
aciklamasi yapildi.

ADA

Saat 12.30'da Yiinetim Kurulu Uyemiz Ecz. Fatih BERKTAS;
sorumlulugunda bulunan GULTEKIN Eczanesi, BURCU TOKLU
Eczanesi ve EMREGUN Eczanesi temsilcilik bolgelerine bagh
eczanelerimiz ile toplanti yapti. Toplantida teblig degi§ikligi ve
fiyat diisii, ii ile ya§ananlar ve son geli§meler hakkmda bilgi verildi.

Saat 15.30'da Gitney Ecza Koop Yoneticileri Yonetim Kurulumuzu
ziyaret etti.
15 ARALIK 2011

Saat 12.30'da Yiinetim Kurulu Uyemiz Ecz. Kezban TANGERLI
ATICI; sorumlulugunda bulunan Yuregir lIcesindeki CUMHURIYET
Eczanesi, NAR Eczanesi ve YICIT Eczanesi temsilcilik bolgelerine
bagh eczanelerimiz ile toplanti yapti. Toplantida teblig degi§ikligi
ve fiyat dii§ii§ii ile ya§ananlar ve son geli§meler hakkmda bilgi
verildi.

I

17 ARALIK 2011
Saat 09.00-17.30 arasmda Odamiz ADEOAkademi Egitim Salonunda
Egitim Komisyonumuz ve TEB Eczacilik Akademisi tarafmdan
"Agn Tedavisinde Eczacuun Rolir konulu Meslek ici Egitim program

ditzenlendi. Egitimin sunumunu; Hacettepe Universitesi Eczacilik
Fakultesinden Dr. Ecz. Aygin. BAYRAKTAR yapti.

411
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18 ARALIK 2011

21 ARALIK 2011

Odarruz Sosyal Faaliyet Komisyonu tarafmdan 18 Arahk 2011 Pazar
gunii saat 07.30 ve 18.00 saatleri arasmda eczaalaruruza eglenceli
bir ortam yaratan "KARAISALI KAPIKAYA KANYONU DOCA
YURUYUSU" etkinligi duzenlendi.

2 Kamm 2011 tarihinde yayimlanan 663 sayih Saga Bakanhgi ve
Ba'gh Kurulu§lannin Te§kilat ve Gorevleri Haklunda Kanun
Hukmunde Kararname ile ilgili olarak Saghk Meslek Orgutleri ve
Sendikalar tarafmdan ahnan GREV karanna destek vermek amaayla
Adana Saghkcilar Meclisi (Adana-Osmaniye Tabip Odasi, Adana
Eczacilar Odasi, SES Adana Subesi, Turk Saghk-Sen Adana Subesi,
Devrimci Saghk-h Adana Subesi, Pratisyen Hekimlik Dernegi
Adana Subesi, Hasta Haklan Demegi Adana Subesi) olarak
alanlardaydik...

20 ARALIK 2011

Yonetim Kurulumuz tarafmdan, Kozan Ilcemizi ziyaret ederek
meslekta§lannuza son aylarda ya§anan guncel olaylarla ilgili bilgi
verildi. Yemekli Toplanti Kozan Dagilcak Tesisleri'nde yapikit. Oda
Ba§kanuruz Ecz. Ersun OZKAN, 2 Kasim'da yayimlanan 663 saph
Saghk Bakanligi ve Bagh Kurulugannin TeOdlat ve Gorey leri
Hakkmda Kanun Hamiinde Kararname, 5 Kasim'da yayunlanan
SUT DegVildigi ye 10 Kasim'da yayimlanan flag Fiyat Kararnamesi
ile ilgili aynntih aciklamalar yaptr.

22 ARALIK 2011

Yonetim Kurulu Uyelerimiz Ecz. Fatih BERKTAS ve Ecz. Tuba
DEVECI Giiney Ecza Koperatifi'nin 'Daru§ma Meclisi' toplantisma
katildilar. Toplantida; Kooperatiflerin Vergilendirilmesi, ITS SUreci,
Sektorde Ya§anan Son GelVmeler ve 2012 Yihrun Kooperatif
Acismdan Degerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapildi.
22 ARALIK 2011

Adana Eczaa Odaenda yeni kurulan Genclik Komisyonu'nun ilk
toplantisi

23 ARALIK 2011

Adana Eczaa Odasi AB Proje Ofisi'nden meslektapruz Ecz. Oktay
VURANKAYA Valilik Il Planlama ve Koordinasyon Miidiirliigii
bilnyesinde kurulun AB ve Dv Iliskiler Koordinasyon Merkezi
Yonergesi gere'gi Alt Calvma Gruplarmm oluOurulmasi konulu
4. Olagan toplantisma
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M23 ARALIK 2011

Genel Sekreterimiz Ecz. 0. Miirsel YALBUZDAC "Sagata Ka lite
Gunleri" kapsammda Acibadem Adana Hastanesinde chizenlenen
"HASTANELERDE !LAC YONETIMI VE Gt:TVENLICI
UYGULAMALARI ICINBIR FIRSAT ILAc TAMP SISTEMI" konulu

panelde aci.4 konu§mam yaptr.

27 ARALIK 2011

Oda= Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda 1. GeniOetilm4 Kurul
toplaniam yapildi. Toplantida; 2 Kamm 2011 tarih 663 sayili Kanun
Hamiincle Kararname, 5 Kamm Sag lik Uygulama Tebligi
DegiMkligi, 10 Kamm nag Fiyat Kararnamesi DegiAligi ye sonrasi
ya§anan &dreg degerlendirildi.

30 ARALIK 2011

Yonetim Kurulu Uyelerimiz Ecz. Kezban Tangerli ATTU ye Tuba
DEVECI; Adana Saglikcilar Meclisi halkm saghk hakki mucadelesi
icin Dr. A§lum Tillekci Hastanesi onande bir araya geldi. Hastalara
muayenede yeterli sure, insanca ya§anacak yeterli maa§, cali§ma
ko§ullannin dUzenlenmesi ye yeni yilda iyi dilek temennisinin
bulundugu receteleri yatanda§a dagitildi.
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Oyelerimizden
Haber ler

NAKIL OLAN ECZANELER

ARALIK 2011

NAKIL GELEN

ARALIK 2011

YENI OYELERIMIZ

ARALIK 2011

MESUL MUDURLUK

ARALIK 2011

KULLANILAN KREDI cESITLERI

ARALIK 2011

ECZ. EDA GOKELI
NOYANER ECZANESI
Adana Ili Yiiregir Ilcesi Cumhuriyet Mahallesi 17 Sokak Karata§
Caddesi No: 2 adresinde bulunan NOYANER Eczanesini aym isim
altmda Adana Ili Yuregir Ilcesi Cumhuriyet Mahallesi Karata§
Bulvan No: 55 /A adresine,

ECZ. AHMET GERGIN
GERGIN ECZANESI
Adana Ili Seyhan Ilcesi Sumer Mahallesi Barajyolu 3. Cadde 69126
Sokak Evliya Apt. No: 10/D adresinde bulunan GERGIN Eczanesini
aym isim altmda Adana Ili cukurova Ilcesi Belediyeevleri Mahallesi
84028 Sokak Yamen 3 Sitesi A Blok No: 7/1-A adresine
ECZ. YUKSEL COSKUN
COSKUN ECZANESI

Adana Ili Seyhan Ilcesi Daghoglu Mahallesi Bahcelievler Caddesi
No: 210 adresinde bulunan COSKUN Eczanesini aym isim altmda
Adana Ili cukurova Ilcesi Toros Mahallesi Bari Mango Bulvan
Oztiirk Apt. No: 16/C adresine,

ISLETME KREDISI
NAKIL KREDISI

8

3

VEFAT ye BASSAoLlol
POZANTI ECZANESI

ECZ. SEVIL MOLAZIMOCLU
DEDEOCLU ECZANESI
Adana Ili Ceyhan Ilcesi Ulus Mahallesi Hastane Caddesi No:18
adresinde bulunan DEDEOCLU Eczanesini aym isim altmda Adana
Ili cukurova Ilcesi Toros Mahallesi 78159 Sokak No: 11 /D adresine

Ecz. Refik Giin
TUFAN ECZANESI

Ecz. Tufan ARTORK
YENI AcILAN ECZANELER

ARALIK 2011

ECZ. SEAL KARAcALIOCLU
NEVA ECZANESI
Adana Ili Sancam Ilcesi Esentepe Mahallesi 3002 Sokak No: 13
adresinde,
ECZ. ILKNUR ONAL
TOPRAK ECZANESI
Adana Ili Seyhan Ilcesi Dumlupmar Mahallesi Kibns Caddesi
No: 81 /B adresinde,

ECZ.MUNIR NURETTIN CERci
cERct YUSUF ECZANESI
Adana Ili cukurova licesi Toros Mahallesi Bari Mango Bulvan
No: 45/A adresinde,

KAPANAN ECZANELER

ARALIK 2011

KAYDI SILINEN ECZACILAR

ARALIK 2011

ECZ. REFIK GUN (09.12.2011 tarihinde vefat etmi§tir.)
NAKIL GIDEN

ARALIK 2011

ECZ. FEVZI DEMIRTAS

KAVUZLU ECZANESI

Ecz. Kamil KAVUZLU'nun
Annesi
ILKE ECZANESI

Ecz. Idris ULUTAS'in
Annesi
CELEMLi ECZANESI
Ecz. Hakan DENIZ'in
Dedesi
VEFAT ETMISLERDIR.
MESLEKTASLARIMIZIN
ACILARINI PAYLASIR,
SABIRLAR DiLERiZ.

Erzurum Eczaci Odasina Kaydi Gonderildi.
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"Ortaklarimizin giicii ye destegi lie her zaman en kaliteli hi met
anlayi§i ye ortak memnuniyetimizi stirdfirmeye devam ediyoruz."

Gurley Ecza Koop.
Giiney Ecza Koop.
GU ney Ecza Koop.
Edak Ecza Koop.

www.gek.org.tr
www.edak.org.tr
virww.dogaldestek.com.tr

: Mersin Tel: +90 324 241 10 10
: Adana Tel: +90 322 456 28 50
Gaziantep Tel: +90 324 241 10 10
Tel: +90 232 488 19 19

bilgi@gek.org.tr
edak@edak.org.tr
tabia @dogaldestek.com, tr
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