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• EDİTÖRDEN •

Ecz. Şebnem BERKER GÜLAÇTI

Merhabalar;
Uzun zamandır mesleğimizin sıkıntılarını, geleceğini, geçirdiği evreleri hep birlikte yaşıyoruz. Yaşadıklarımız elbette bir deneyim olarak zihnimizde yer alıyor. Bir kısmını yazıya dökebiliyoruz ancak büyük kısmını
gelecek yıllarda fark edeceğiz.
Mesleğimizin tarihinin, güne ilişkin düşüncelerin yazıya dökülmesinde yazılı dokümanın çok önemi var.
Bu sayıda dergimizin editörlüğünü ben üstlendim. 10 yıllık meslek hayatım boyunca Adana Eczacı Odası'nın
pek çok alanında görev aldım ve bu süre boyunca fark ettim ki katkı vermek isteyen herkese odamızın kapıları sonuna kadar açık.
Derginin hazırlanması için çıkılan serüvende yayın komisyonundaki arkadaşlarımla birlikte çok keyifli,
heyecanlı, yoğun bir dönem geçirdik. Geleceğe dair umudumuzu sımsıcak tutarak bizim duyduğumuz heyecanı, aldığımız hazzı sizin de okurken hissedebileceğiniz bir dergi olması için çok çalıştık.
Geçtiğimiz dönemde çokça duyduğumuz, siyasi duruş sergilediğimiz, siyasi meslek örgütü olduğumuz
söylemlerini detaylı inceleyebilmek için meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının ne olduğunu, ne
olmadığını ve de tarihçelerini dosya konumuz olarak ele aldık.
Geçen sayımızda uygulamaya başladığımız ve sizlerden de olumlu geri dönüşler aldığımız hasta kartlarımıza bu sayımızda astım bilgilendirmesi ile devam ettik.
Son zamanlar da oldukça popüler olan saf, doğal, katkısız olanı kullanma eğiliminden dolayı organik
tarımı işledik, organik ürün bulabileceğiniz yerlerden bahsettik.
Hayatımızın her alanına girerek bizi esir eden teknolojik tehlike cep telefonlarına kısa bir bakış attık.
Olmazsa olmazımız Sahibinin Sesi bu sayımızda da dolu dolu.
İstanbul’un 2010 Kültür Başkentleri arasında yer almasının doğru bir karar olup olmadığını, usta ressamımız Fikret Mualla’nın hayatını Kültür-Sanat bölümümüzde ele aldık.
Son olarak hoşunuza gideceğini düşündüğümüz yeni bölümümüz Mantar Pano’yu hazırladık.
Gelecek sayılarımızda sizinde görüş ve önerilerinizi almak bizleri sevindirecektir.
Keyifle okumanız dileğiyle, hoşça kalın…
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TEK
İDEOLOJİLİ
DÜNYA…
Ecz. Burhanettin BULUT / Adana Eczacı Odası Başkanı

Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla dünyada oluşan umut rüzgarının nasıl tersine sonuçlar verdiğini ve
güçlenmesi beklenen Avrupa Birliği'nin daha sıkıntıya girdiğine, ayrıca tek kutup ABD’nin nasıl -dünyaya boyun eğdirmek amacıyla- vahşileştiğine tanık oluyoruz. Okuduğum yakın tarihin konu edildiği bir
kitapta bu sürecin “uygarlıklarımızın tükendiğine” işaret olduğunu vurguluyordu.
Elbette her yüz yılda önemli değişiklikler, sıradışılıklar, dönemsel özelliklerden söz edilebilir. Ancak
günümüz dünyasında yaşananlar tarih kitaplarında yer almaya zaman kalmadan, yeni önemli tarihsel
dönüşümlerle ardı ardına karşılaşıyoruz. Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrası tarihte yerini almadan tarihe
geçen olayların her biri; sanki bin yılda oluşabilecek etkiler yarattı. İdeolojik tartışmalardan “din” ve
“kimlik” üzerine dönüşen çatışmalar; insanları iki kutuptan her kesimi kendi cephesine hapseder hale
geldi. İdeoloji kaynaklı entelektüel bakışın yerini ise komplo teorileri ve korku politikaları aldı.
Ayrıca 11 Eylül'de ABD’ye yapılan saldırı sanki katalizör görevi gördü. Ortadoğu, Afganistan başta
olmak üzere zincirleme saldırılar, katliamlar, iç savaşlar, suikastlar ve dünya ülkelerinin tüm bunlara
karşı suskunluğu…
İki kutuplu dünya, yani soğuk savaş sona ererken medeniyetin kazanacağı yerde, birden daha fazla
kan dökülmesi ve daha fazla insanlık suçu işlenmesi; yeni dünyanın kendini tüketmeye başladığının
göstergesidir.
Tek kutuplu yani “tek egemen görüş” dünyayı tümüyle tüketim toplumuna doğru sürüklüyor.
Rusya’nın da rejim değişikliğinin hemen sonrası dahil olduğu tüketim toplumu yapısı, bugün Çin ve Hindistan da içine almaya başladı. Dünyanın egemen ekonomisi olan ABD, bugünkü tüketim tarzlarından
dolayı dünyayı kan gölüne çevirirken diğer büyük ekonomiler de tüketime başladıklarında işte o zaman
“uygarlıkların tükenişi” değil ancak bir “yok oluş” dan söz edilebilir.
Başka bir dünyanın olmadığı nedense hep unutuluyor. Hızlanan tarihin aynı hızla tarihin sonuna yak3
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laşmasına seyirci kalınıyor. İnsanlık, insanı öne alan yeni bir ideolojiye ihtiyaç duyuyor artık. İnsanları
kişiselleştiren kendi kabilesine, dinine, diline, ırkına, yani kimliğine doğru sınıflandıran anlayışlardan
uzaklaşıp kendisi ile “insani varlığında” bütünleşmelidir.
Ülkeler arası ve toplumlar arası hoşgörü yok olurken birlikte yaşayan toplumlar düşmanlaştırılmaya
başlanmıştır. Kendisi ve yandaşı dışındakileri ötekileştiren, rakiplerini düşman gören, farklı anlayışlar
karşısında “tartışmaz” “kabul etmez” “kendine demokrasi ister” tutumlar “kimliğe dayalı bölünmeleri”
arttırdı. İdeolojiden kimlik eksenine yönelme köktenci, sığ ve geri politikaların tekrar etkili olmasına yol
açtı.
Ülkemiz de bu süreçten nasibini alıyor. Bencilliğin uzun zamandır kutsanan değer olması nedeniyle,
toplumsallığın yerini “herkes kendisi için kazanır” anlayışında “bireycilik” aldı. Değerlerimizin içi boşaltıldı, kültürel zenginlik ise tehlikeli görülmeye başlandı. Dünya düzenine uygun -özellikle uluslararası marka şirketlerinin yaratıcı katkıları ile- tek tip “tüketim kültürü” yolculuğunda yerimizi almış durumdayız.
Hükümetler ise demokrasiden, gelişmelerden bihaber; yandaş sermayelere kaynak aktarmayla vakitlerini harcıyor. Ülkemizin etkin sermayesi, siyaseti “yatırım aracı” olarak görüyor. Hükümetler, derin
devlet, terör, siyasi düzen, hep birlikte el ele vererek ülkemizi dünyanın bozuk düzenine uydurmak için
var güçle çalışmaya devam ediyor.
Bugün; din, dil, mezhep, köken daha doğrusu “doğduğunda senle birlikte olan” özelliklerinin üzerinden politika yapanların etkinliği daha da artıyor. Yıllardır sürekli olarak ayrılmaz özelliklerimiz slogan
olarak vurgulanırken bunun bir ayrıştırma aracı olduğu yeni yeni fark ediliyor.
Osmanlı sonrası tek din yetmez tek mezhep, tek ulus yetmez tek millet yani tek tip toplum bugün
çokça tartışılıyor. Tekleştirelim derken daha çok bölmeye, daha çok gözyaşına yol açıldı. Dünya, tümünde ciddi mücadeleler hatta kan ve gözyaşına neden olan yasakçı dayatmaların neticesinde daha kötü
sonuçlara neden olduğunun örnekleri ile doludur.
Herşeyin herşeye hızla ulaştığı bu küresel çağda, yaşamın değerlerini yitirmeden; bilgiyi, teknolojiyi,
enerji kaynaklarını insanlık için, çevre için kullanan hükümetlerin dünya devletlerinde iktidar olmasını
“Barış içinde aydınlık bir dünya” için dilemeliyiz.

Görüş

4

Adana Eczacı Odası

HABER BÜLTENİ

14 Mayıs Etkinlikleri

ECZACILIK GÜNÜ
171. yıl

1956
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ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI KONSERİ
14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri, Büyük Şehir
Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlediğimiz “ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI” konseri ile
başladı. Konser meslektaşlarımız tarafından büyük
bir beğeniyle izlendi.

İTS, TEBEOS ve MEDULA
Yönetim Kurulu Üyemiz Ö. Mürsel YALBUZDAĞ, Yönetim Kurulu Üyemiz Uzm. Ecz. Ahmet Han ALPMAN
ve ADEO Bilgisayar Komisyonu Üyemiz Ecz. Oktay
VURANKAYA’ nın sunumunu yaptığı; İTS, TEBEOS ve
MEDULA hakkında teknik bilgilerin aktarıldığı eğitime yaklaşık olarak 1000’e yakın eczane çalışanımız
katılınca dinleyemeyen eczane çalışanlarımız için,
aynı gün eğitimin tekrarı yapıldı.

Haberler
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BRUNCH
Geleneksel hale gelen 14 Mayıs Eczacılık Günü
Brunch’ı, güzel bir bahar havasında Ailemiz ve arkadaşlarımızla birlikte çok yoğun bir katılımla Kaktüs
Park’ta gerçekleştirildi. Geçen sene olduğu gibi bu
yıl da Anneler Günü’ne denk gelmesi Brunch’ı daha
da anlamlı hale getirdi.

TEBEOS PROGRAMI - MEDULA SİSTEMİ - ITS
Türk Eczacılar Birliği’nin İTS ile ilgili olarak hazırladığı TEBEOS Eczane İşletme Yazılımı ve bunun kullanımı ile ilgili olarak; TEBEOS &TEBRP Birim Koordinatörü Uzm. Eczacı.Esra YANTURALI ve TEB Bilgi İşlem
Koordinatörü Emrah HİMMET’ in Eczacılarımıza
yönelik sunumunu yaptığı TEBEOS Programı ve İTS
konulu eğitim yaklaşık 600’ü aşkın meslektaşımızın
yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
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KLİNİK ECZACILIK PANELİ
Klinik Eczacılık Paneli Adana Eczacı Odası ve Acıbadem Adana Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Özellikle kamuda görev yapan meslektaşlarımızın ilgi gösterdiği panelde konunun önemi nedeni
ile dinleyiciler tarafından tekrarının yapılması talep
edildi.

Panelin açılış konuşmacılarından Acıbadem Hastanesi başhekimi Prof.Dr. Mustafa Kibar; sağlık
alanında çok farklı disiplinlerin işbirliğinin gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca bu disiplinlerin başında da
eczacılık mesleğinin geldiğini belirtti.
Oda Başkanımız Burhanettin Bulut ise konuşmasında; Geçen yıl Avrupa Adalet Divanının aldığı karara
deyinerek bundan sonraki süreçte eczacılığın bilimsel yönünün daha çok tartışılacağını belirtti. Klinik
Eczacılığın öneminin tüm dünyada artmakta olduğunu ifade eden başkanımız insani ilişkileri daha
yoğunlaştıran bir eczacılığa doğru kayış olduğunu,
bu süreçte eczacılara farmasötik bakım konusunda, daha uzun yaşam ve kişisel bakım konusunda
önemli görevler düşeceğini belirtti.

Panelin moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi
Farmakoloji A.B.D. öğretim üyesi Prof Dr. Ergin Şingirik yaptı.
Panelistlerimiz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ecz.Aygin Bayraktar,
Adana İl Sağlık Md. İlaç ve Eczacılık şubesinde
çalışmakta olan eczacı Çiçek Gülek ve Acıbadem
Adana Hastanesi’nde görev yapmakta olan eczacı
Pırıl Yıldırım klinik eczacılık hakkındaki bilgilerini
katılımcılar ile paylaştı.

PROF. DR. ERGİN ŞİNGİRİK

Haberler
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Serbest eczanelerde verilen genel hizmetlere baktığımızda genel profil şöyle: Reçete karşılıyoruz, stok
takibi yapıyoruz. Hastayı bilgilendiriyoruz, hasta takibi de yapıyoruz aslında.

Konuşmasında klinik eczacılığın Avrupa ve
Amerika’da çok daha öncesinde işlerlik kazandığını ifade eden Prof. Dr. Engin Şingirik; ülkemizde
ise önce teorik bazda sonrasında da pratik alanda
iyi yerleştirilirse ve bu konuda bürokratik destek de
sağlanabilirse eczacı için çok önemli ve yepyeni bir
alanın açılmış olacağını belirtti.

Daha da çok bürokratik işlemlerle uğraşıyoruz
Özellikle son dönemde İTS işlemleri ile yükümüz iyice artmış durumda. Neyi takip edeceğimiz şaşırmış
durumdayız. Dolayısı ile yaptığımız hizmete baktığımızda hizmetimiz ürün odaklı.
Peki, eczacı hasta odaklı yaklaşım için nasıl bir yol
izlemeli?
Günümüzde birinci basamak sağlık hizmeti kullanımının %70 – 80'ini kronik hastalıklar oluşturuyor.
Dolayısıyla bu aşamada
Sağlıklı yaşam felsefesinin hastalara aktarımı, fırsat
buldukça hastalıklarla ilgili danışmanlık hizmeti sunumu,

DR.ECZ. AYGİN BAYRAKTAR

İlaç kullanımı, OTC ve dermokozmetik ile ilgili gerekli
bilgilerin paylaşılması ve hasta uyuncunu arttıracak
gereçlerin kullanımı…

Dr. Ecz.Aygin Bayraktar içiçe geçmiş kavramlar olmasına rağmen hizmet alım-verim noktasında farklılaşan klinik eczacılık ile farmasötik bakımın tanımını katılımcılarla paylaştı. Buna göre klinik eczacılık
biz eczacıların hastaya sunduğu hasta odaklı, bireyselleştirilmiş eczacılık hizmeti iken; hastanın yaşam
kalitesinin artırılmasına yönelik, hastanın almış olduğu multidisipliner sağlık bakım hizmeti ise farmasötik bakım olarak tanımlanır.

İkinci basamak tedavide risk altındaki grubun belirlenmesi, ilaç kullanımının optimize edilmesi, eğitim
ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve düzenli izlem
Üçüncü basamak tedavide komplikasyonları olan
hastalara, ilaçların doğru kullanımı ve hastaneye yatış komplikasyonlarının azaltılmasına yönelik hizmet
sunumu.

“Günümüzde serbest eczanelerde verilen eczacılık
hizmetinin temel prensibine bakıldığında amaç ürünün tüketiciye ulaştırılması. Şimdiye kadar eczanelerde verilen hizmetin ürün odaklı olduğunu görüyoruz.

Bütün bunlar klinik eczacık farmasötik bakım anlamında verebileceğimiz hizmetlerdir.
Henüz Türkiye de klinik eczacılığa yeterince önem
verilmediğini belirten Aygin, sunumunda sayısal verilere de yer verdi. Türkiye’de yaklaşık 27000 eczacı
bulunurken sadece 7 adet doktoralı klinik eczacı olduğunu belirtti. Avrupa’daki uygulamaları anlatırken
ilerde çok büyük bir değişimin habercisi olan bir uygulamadan da söz etti:

Klinik eczacılık ve farmasötik bakım uygulamalarında işimiz ürün değil insan, yani hasta.
Burada önemli olan ilacı hastaya ulaştırmaktan ziyade eczacıyı hastaya ulaştırabilmek. Dolayısıyla yapılan iş artık hasta odaklı olmaktadır.
Elde edilen kazanca geldiğimizde ticari kazanç elbette düşünülmesi gereken önemli bir konu ama
başarıya baktığımız zaman başarımız karşıladığımız
reçete sayısından ziyade hastadan aldığımız olumlu
sonuç ve eleştiriler. Hastanın daha sonra başka bir
hastaya eczanemizi önermesi.

“Reçete yazma yetkimiz yok, zaten amacımız reçete yazmak değil. Doktor- eczacı sorumluluklarının
bilincindeyiz. Fakat Avrupa’daki uygulamalara bakıldığında
Önemli olan bazı minör hastalıklarda(öksürük, nezle
semptomları, diyara v.b.) hastaların hastaneye yada
diğer sağlık kuruluşlarına gitmek yerine birinci ba-

Bunu uygulayan hastane için ise, hastane prestijinin
artırılması ve doğru sağlık hizmetinin sunulmasıdır.
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samakta bunun çözümlenmesine yönelik girişimler
var. Pilot uygulamalar Avrupa’da başladı,
İngiltere bunun öncülüğünü yaptı.”

ECZ. PIRIL YILDIRIM:
Özel Adana Acıbadem hastanesinde hastane eczacısı olarak görev yapmakta olan eczacı Pırıl Yıldırım
hastanelerinde klinik eczacılık bağlamında yapılan
uygulamaları bu alanda yaşadıkları bir süreçten
örnekleme yaparak katılımcılara aktardı. Hastanın
başvurusundan itibaren özgeçmiş notu, kullandığı
ilaç bilgisi v.b. bilgilerin kendisiyle paylaşıldığını ve
eczacı olarak hastanın ilaca ulaşma sürecinde nasıl
bir rol oynadığını açıkladı.

ECZ.ÇİÇEK GÜLEK:
Sunumunda ağırlıkla hastane eczacılığını tercih
eden meslektaşlarımızın sorunlarına değinen Çiçek
bu platformda önümüzü nelerin tıkadığından ve neler yapılabileceğinden bahsetti.

Türk Eczacılar Birliğinin 2006 yılı verilerine göre;
Türlkiye’de 27000 Eczacı, 22000 Serbest Eczacı,
5000 Akademisyen, Hastane, Kamu, İlaç Endüstrisinde bulunmaktadır.

Mevzuat bilgilerine dayanarak konuşan panelistimiz
hastane eczanelerinde uygulanan prosedürlerin, klinik eczacılık uygulamasına yer bırakmadığını belirtti.
Çiçek:“1983 yılında yayımlanan yönetmelikte tıbbı
hizmetlerde çalışanların görev ve yetkilerini düzenleyen maddede eczacıların görev ve yetkileri belirlenmiş durumda.

100 bin kişiye düşen eczacı sayısı Finlandiya'da
158.22, Fransa'da 116.08, Malta'da 206.67,
İtalya'da ise 118.31 iken Türkiye'de 33.12 olarak
belirlenmektedir. Buna göre; ''Türkiye'de nüfus başına düşen eczacı sayısı olarak, AB ülkelerine göre en
alt sıralarda'' yer almaktayız.

Eczacılar baştabip tarafından kurumun eczane laboratuar ve kliniklerinde çalışmak üzere görevlendirilirler. Aynı yönetmelikte eczacının ameliyathanede
görevlendirilmesi de hükme bağlanmış vaziyette.

Klinik Eczacıların Hastanelerde Faaliyet Göstermesi
Beklenen Kurullar; -İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu, Enfeksiyon Kontrol Kurulu, -Hasta Güvenliği Kurulu, Tıbbi Kayıtlar Kurulu, Acil Durumlar Kuruludur.

Yönetmelikte eczacının çalışma alanları gayet geniş
iken bu alanları uygulamada göremiyoruz”
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NEDEN İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER
PANELİ

li’ Türkiye’de özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunun
yeni yapılanmasından sonra ilaçtaki gelişmeleri hepimiz yaşıyoruz. Hatırlarsınız 2010 yılında hükümet
global bütçeye geçtiğini söyledi. Bu yılın içerisinde
ilaca ödenecek bedel ortadadır. Yani SGK bu bedeli
16 milyar doların altına düşürmek için bir tür çabanın içinde; hatta bu rakamlara 6. 7. aylarda ulaşırsa
sektörden yeni taleplerde bulunacaklar. Bunların
başında iskonto talepleri gelecek.

14 Mayıs Eczacılık Gününün 171. Yılı etkinlikleri
kapsamında Adana Eczacı Odasında “Neden İlaç
Dışı Ürünler” paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü
Ecz. Alev Ersan yaptığı panele Türk Eczacılar Birliği
Saymanı Ecz. Nevin Taşlıay, Edak Ecza Koop Pazarlama ve Eczane Hizmetleri Müdürü Tahir Tekin Yakut,
Selçuk Ecza Deposu Satın Alma ve Satış Müdürü
Fikret Yıldırım ve Hedef Alliance Holding İlaç Dışında
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Tetik konuşmacı olarak katıldı.
Ecz. Burhanettin Bulut Adana Eczacı Odası Başkanı
Bilimsel Eczacılığın 171. Yılında yeni bir 14 Mayıs
Eczacılık Gününde bir aradayız. Bu yılki etkinliklerimiz iyi katılımlarla devam ediyor. Meslektaşlarımız
son dönemlerde kendine yuva kurup, oraya sığınan
kuşlar gibi gariban haldeydiler. Bunun yaptığımız
etkinliklerdeki katılımı düşüreceğini sanmıştık. Yönetimimizin yaptıklarının bir meyvesi ve karşılığı olarak düşündüğümüz rekor katılımlar gerçekleşiyor.
Bu günkü konumuz da çok önemli bir konu nasıl ki
eczane pratiğinde teknik açıdan ilaçlar önemliyse,
nasıl ki Klinik Eczacılık önemliyse ilaç dışı ürünler
de bizim açımızdan çok önemli bir hale geldi. Bu
gün bunun bilimsel verilerinin dışında piyasa şekli
açısından ilaç dışı ürünler ne durumdadır onu değerlendireceğiz. Bu piyasanın üç önemli aktörü
olan iki dağıtım kanalını, kooperatifi ve Türk Eczacılar Birliğinden bu konuda ciddi katkı vermiş bir
arkadaşımızı çağırdık. Bizlere bu konuda detaylı
bilgiler verecekler. ‘ İlaç Dışı Ürünler Neden Önem-

Ama bir taraftan da biz eczacılar yaşantımızı devam
ettirmek zorundayız. İlaç fiyatları düşerken, her yıl bin
eczacı mezun oluyor. Bunun sekiz yüze yakını serbest
eczacılık yapıyor. Bir taraftan da tabi ki meslek odaları ve meslek örgütleri olarak, vatandaşın ilaca ulaşmasını engelleyecek politikalara karşı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama diğer taraftan
da karşımıza iki önemli sorumluluk çıkıyor. Yani ilaç
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Reçete, kapsamının dışına çıkıyor. O zaman bizim
kronik hastalıklarda sağlık profesyonellerine ihtiyacımız var. Bu çok multi disipliner bir süreç olup,
bu süreçte biz eczacılar olarak yerlerimizi almalıyız.
İlaç satan eczacı kaybetmeyecek; ama ilaç dışındaki
ürünlere yönelen eczacılar daha çok kazanacak.

bizim işimiz diye söylüyorum. İnsanların daha iyi yaşamak adına destekleyici ürünler almasını sağlayan,
kozmetik dediğimiz ürünlerde eczacı uzmanlığını konuşturacak. Çünkü bu konuda eğitim almış tek meslek
dalı eczacılardır. İkinci hususta ise inanılmaz kirlilikler
var. Özellikle zayıflama ürünlerinde sürekli yeni ürün
pompalanıyor. Reklamlarla bu ürünler neredeyse bulunmaz hint kumaşı gibi lanse ediliyor. ‘Neredeyse iki
tane alınca tüm kilolardan arınacakmışsınız’ gibi reklamlarla bu ürünler satılıyor. Hem de internet yoluyla
satılıyor. Vücutta bu tür reaksiyon veren ürünlerin yan
etkisi yoktur diyemezsiniz. Hele hele ‘bitkisel ürün zarar vermez’ ciddi bir yanılgıdır. Tüm ürünler bitkisel
kökenlidir o vesileyle zarar verir. Bu ürünler doğru denetimlerle piyasaya sürülmeli, eczanelerde kalmalı,
ekonomik getirisinin yanında sorumluluğu da bizlere
düşüyor. Çünkü eczacılar farklıdır. Eczacı eğitim almıştır. Internetten alınan üründen kaynaklı sorun olduğunda muhatap yoktur. Ama eczacının diploması
var, eczacılar sağlık mensubu insanlardır. Eczacıların
şu andaki Pazar olarak nitelendirdikleri oran % 5 %
10 larda. Kozmetikte öyle, diğer ürünlerde öyle ama
% 80 % 90 gibi pazar dışarıda. Bu sektörde doğru
ürünlerin vatandaşa ulaşmasını sağlamada hem de
eczane ekonomisini güçlendirmede sektör bileşenleriyle işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Biz eczacı
odası olarak katkı vermeye devam edeceğiz’ şeklinde
sözlerini tamamladı.

ECZ.NEVİN TAŞLIÇAY
Yıllar önce ilacı hazırlayan sunan kişilerdik. Bugün ise
geldiğimiz noktada, sadece ilacı sunan kişiyiz. Vazgeçilmezliğimizi koruyabilmek için sadece ilacı sunan kişiler olmak yerine danışmanlık kimliğimizi öne çıkaran
bir konuma yönelmememiz gerekir. İlaç danışmanlığının yanı sıra ilaç dışı ürünlere de sahip çıkmalıyız.
Eczane içinde giderek önemli bir yer kaplayan bu
ürünlerde çeşitlilik giderek artmaktadır. Bu gelişmeler bizleri daha önce kaybettiğimiz bu pazara tekrar
yönlendirmiştir.
Piyasadaki en büyük sıkıntı Tarım Bakanlığından ve
Sağlık Bakanlığından onaylanmış ürünlerde güvenilir bir sağlık denetiminin olmamasıdır. Tarım Bakanlığından onaylı bazı ürünlerde tedaviye yönelik asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Güvenmediğimiz,
etkisine inanmadığımız ürünü rafımıza koymak, eczacılık kimliğimizde en büyük gücümüz olan güven
olgusunu zedelemektedir.
Popüler kişilerin reklam malzemesi olarak kullanılmasının, mesleki güvenirliliğimizi yıpratmasına izin
vermemeliyiz. Bu nedenle eczanelerimizde bu ürünleri seçerken çok özenli olmak zorundayız. Firmaların reklam sloganlarında bulunan “Sadece eczanelerde satılır” ifadesi olmaktan çıkarılıp eczacıların
yönlendireceği, eczacı örgütlerinin koordine ettiği ve
hukuki yapısını oluşturduğu kurumsal bir ifade getirilmesi hedeflerimizden biri olmalıdır.

ECZ. ALEV ERSAN
Eğer eczacı sağlık danışmanı ise; eğer sağlık, ruhen
ve bedenen tam bir iyilik haliyse başımızı SGK’ dan
çıkarma vakti geldi. Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
Anti-agingler var… İnsanlar daha genç, daha sağlıklı
ve daha uzun yaşamak istiyorlar. OTC kalemleri gün
geçtikçe artıyor.
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Modernizasyon ve görsellik

Eczacılık eğitimi sırasında aldığımız bilgilerin güncellenmesi için gelişmelerin sürekli takip edilmesi
gerekmektedir.

Yeni ürünlere açık olma
Pazarlama faaliyetleri (eczane içi ve dışı)

Eczacılarımızın birçok konuda olduğu gibi ilaç dışı
ürünlerde de meslek örgütleri ile birlikte hareket
etmesi ve birlikteliğin oluşturduğu güce inanması
gerekmektedir. Eczanelerimizi ürün çöplüğü haline
getirmemeli ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun güvenilir ürünlere, eczane güvenirliliğinde ulaşmalarını sağlamalıyız.

Kalifiye personel alımı ve sürekli eğitimlerle bu ürünlerin satışını artırabiliriz. Bunu da yaparken depo ve
firmaların katkılarıyla yapabiliriz. Bu katkılar ne olabilir? Fuar organizasyonları, kampanyalar, ödeme
kolaylıkları, reklam, doktor çalışmaları, eczanelerde
eğitimli uzman destekleri, eczacı ve teknisyenlere
verilebilecek eğitimlerle bu sektördeki payımızı yükseltebiliriz.
Firmaların eczanelerimizi tercih etme nedenleri içerisinde; doğru danışmanlık, doğru ürün konumlandırma, kaliteli ve güvenilir hizmet, ürüne verilen değer,
24 000 nokta ile geniş dağılım ağı, market ve parfümerilerde yaşanan sorunlar (tahsilat, ödenen bedeller, tek taraflı karar mekanizması) gibi etkenlerdir.

FİKRET YILDIRIM
Düşen ilaç fiyatları, elden ilaç satışlarında azalması, karlılığın azalması, kurumlara bağlı finans yapısı, kurum ve iş yükünün artması ve masrafların
artmasından dolayı eczanelerimiz ilaç dışı ürünlere
yönelmiştir.
Dünya kozmetik pazarı 300 Milyar Dolara yaklaşmaktadır. Avrupa’da kozmetik kullanımı %40 iken
Türkiye’de ise %4’tür. Bu demek oluyor ki dünyada
silah sanayinden sonra ikinci büyük sektör, kozmetik sanayi olarak öne çıkmaktadır. Kriz döneminde
bile önceki yıllara göre en hızlı büyüyen tek sektör
kozmetiktir. Türkiye’de aylık 950 milyon civarında
bir ilaç dışı pazarı var. Bunun %64 marketlerde ,
%16 doğrudan satış ve internette, %5 kuaförlerde
ve %8 bizim payımız ise satılmaktadır.

ERHAN TETİK
İlaç dışı ürünlerin Türkiye’deki durumuna şöyle bir
bakılırsa; Türkiye pazarının %70’i ithal, %30’u yerli firmaların ürünlerinden oluşmaktadır. Avrupa ortalamasında kişi başına kozmetik harcaması 149
Euro, Amerika’da kişi başına 150 Dolar iken, ülkemizde bu harcama 17.5 Eurodur. Türk kadının sadece %3’ü kozmetik kullanıyor. Avrupa’ da ise bu
oran %47’lerdedir. Türkiye’de 18-59 yaş arasındaki
kadın ve erkekler, kişisel olarak sabun, cilt kremi,
şampuan, deodorant gibi bakım ürünlerine her ay
en az 20 TL harcıyor. 2009 yılında en çok büyüyen
pazarlar %24 ile cilt bakımı, %20 ile kişisel temizlik ürünleri ve %19 ile deodorant pazarıdır. Erkek
kozmetik pazarı da büyüyor. 2009 yılında dünyada
erkek bakım pazarı 10.6 milyar Euro, Türkiye’de ise
63 milyon Euro iken İlaç fiyatlarındaki düşüşler de
devam ediyor.

İlaç dışı ürünlerin eczanelerimizdeki satışını arttırmak için;
Doğru satın alma
Bölgesel ihtiyaca uygun ürün seçimleri
Rekabet
Fiyatlandırma (iskonto, mf ve promosyon)
İlaç dışında kaybedilen müşterinin geri kazanımı
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İlaç dışı ürün satışına yönelen eczacılarımızın bir
çoğu eczanesindeki rafları yeniden düzenlemektedir.
Bu anlamda eczanelerde gıda takviyeleri, dermokozmetik ve medikal ürün satışları gittikçe artmaktadır. Gıda takviyeleri ithalatı giderek artarken; depolarla
anlaşamayan bazı ithalatçılar, ürünleri eczacılarımıza
konsinye bırakıyor veya direk satış yapıyor.

Birçok ürün sadece eczanelerde satılırken eczanelerin dışına çıktı. Bunun belli başlı nedenleri vardı.
Eczanelerimiz ilaç dışı ürünleri satmayı bilmiyorlar.
Dünya o kadar hızlı değişiyor ki…
Etkili, görsel ve ticari düzenleme yapmayan hiçbir
eczanenin fazla ürün satma imkanı yoktur. Eczanelerin ticari olarak yeniden tanımlanması gerekiyor;
Ticari düzenleme derken; ürünlerin nerede duracağından, hangi rafta duracağından, o raftaki seviyesinden, hangi ürünlerin yanında bulundurulacağından, fiyatlandırılmasından, etiketlendirilmesinden
ve tüketici için verilecek tüm dokümanlardan bahsediyoruz. Aslında eczanelerin kategorilendirilmesi
gerekmektedir. Eczanelerimizi kendi hasta ve müşteri gruplarımıza göre düzenlemeliyiz.

Eczacılarımızın doğru ve rekabetçi fiyatlandırma konusunda çalışmalar yaparak, rekabette kullanılmak
üzere “eczane pahalıdır” kanısını tüketicinin aklından silmesi gerekmektedir.

Eczanenizde; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyatta doğru miktarda bulunduramazsanız, satamazsınız.
Eğer oyunu kurallarına göre oynayamazsak bu pazarı kaybedebiliriz.
Alışveriş sosyal bir aktivite olup müşterilerinizi siz
yönlendirmezseniz müşterileriniz kendi yolunu bulur.

TAHİR TEKİN YAKUT

ÇELENK TÖRENİ
Bilimsel Eczacılığın 171.yılı 14 Mayıs eczacılık Gününde çok sayıda meslektaşımız ile birlikte Atatürk
Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu anlamlı günde değerli meslektaşımız Ecz. Kürşat BADAKAL da hep
yanımızdaydı.

Haberler
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LOKAL AÇILIŞI
Odamız Ecz. Ali AYSAN Konferans Salonunda yapılan 14 Mayıs Eczacılık Günü basın açıklamasının
ardından yenilenen lokalimizin açılışını Oda başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT, Çukurova İlçe Belediye Başkanı Sayın Yıldıray ARIKAN ve CHP Adana
Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL birlikte yaptılar.

KOKTEYL
14 Mayıs Eczacılık Günü Kokteylinde Adana Eczacı
Odası Anaokulunun minik öğrencileri odamızı ziyaret ettiler. Miniklerimiz Eczacılık Günümüzü kutlamak için hazırladıkları sürpriz ‘Davul Şov ve Halk
Oyunları Şov’larını sergilediler. Kokteyle katılan pek
çok meslektaşımızın gözyaşları içinde izlediği, duygu yüklü muhteşem gösteri için Adana Eczacı Odası Anaokulunun yöneticilerine, eğitmenlerine ve en
önemlisi minik öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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ECZACI GÜNDEMİ PANELİ
dar ki OTS kalemleri dahil olmak üzere. İlaç sınıflandırılmasında yeni bir boyut kazanacak.

‘Eczacı Gündemi’ konulu panele, Sağlık Bakanlığı
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Dr. Saim Kerman,
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Erdoğan
Çolak, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Refik
Altun ile Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel
Sekreteri Alp Sevindik konuşmacı olarak katıldı. Ecz.
Ali Yücel Seçki moderatörlüğündeki panel özellikle
gündemdeki İTS konusundaki bilinmemezlikler nedeni ile yoğun ilgi gördü.

Bugün burada bu konuyu sektörün tüm bileşenleri
ile tartışacağız. Tabiî ki konumuz sadece İTS değil,
konumuz “eczacı gündemidir”. Bizler 2005 yılından
bu yana sanki Türkiye’deki tüm değişimler bizim
üzerimizden yapılıyormuş gibi bir hissin içerisindeyiz. Hatırlayın, sözleşme tartışmaları bir yıl sürdü.
Eczane kapatmaları, yürüyüşler. her 2-3 ayda önemli bir olayla karşı karşıyayız. Ümit ediyorum ki yanıt
bulamadığımız bir çok soruların cevabını bugünkü
toplantıda alacağız.

Panel öncesi açılış konuşmasını oda başkanımız sayın Ecz. Burhanettin BULUT yaptı. Başkan konuşmasından özetle:
Ülkemizdeki değişiklikleri sadece bizler hissetmiyoruz. Ülkenin her alanında inanılmaz değişiklikler
var. Bu değişiklikleri, yaşamın etkilerini, mesleki
gelişmeleri 14 Mayıs eczacılık gününde paylaşma
imkanı buluyoruz.
16 Mayıs günü İTS başlayacak. Sıkıntıları ne kadar
sürer? Belki de daha önce olduğu gibi ertelenecektir. Hepsi bir yana, İTS sadece eczanenin pratiğini
değiştiren bir yöntem değil, eczacılığın tümünü farklılaştıracak yeni bir çalışma şeklidir. Türkiye’de İTS’yi
gerçek değerinde, özüne yönelik sağlıklı tartışamadık. Geçen yıl 14 Mayıs öncesinde, yine İTS konulu
panel yapmıştık. Orada da bunu tartıştık; ama yine
kilitlendiğimiz nokta acaba eczaneler karekod okuyucu alacak mı? Otomasyon sistemi alacak mı? Aslında olay bundan çok çok ötesinde.

Moderatör: Ecz.Ali Yücel SEÇKİ (ADEO Delegesi)
Bugünkü konu başlığımız “ Eczacı Gündemi” şöyle
bir baktığımızda; 1970’li yıllarda eczacının günde-

artık eczacılık tümüyle kayıt altına alınacak sadece
mali değil, ilacın üretiminden tüketiciye ulaşana ka-
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larının yaklaşık yüzde 85’i kamu tarafından karşılanıyor. Bu da tabi ilaç bütçesini çok önemli bir hale
getiriyor. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda sosyal
devlet anlayışı ile ilaç harcamalarını karşılayan birçok
ülke var ama onlar arasında en yüksek oran bizde.
Bizde özel sağlık sigortacığının ve cepten alımlarının
payı çok düşük, son 5 yılda daha da düştü.

minde ne vardı? Gündemimizi ne işgal ediyordu?
Ogünlerde meslektaşlarımız ilaç bulamıyorlardı.
Yani gündem sorunu ilaç bulamamaktı. 1980’li
yıllarda ilaç fiyatlarıyla ilgili problem vardı. Örgütlerimiz sürsaj hakkıyla ilgili ve eşdeğer ilaç mücadelesi veriyordu. 90’lı yıllara kadar emekli sandığı
ve bağ-kur’da reçeteler bilgisayara giriş yapılacak,
otomasyondan onay alınacaktı. O günlerde dizlerimizin bağı çözüldü; ama bir baktık buda olabiliyormuş. 2000’li yıllarda eczane karına müdahale
vardı. 2004 yıllarında ıskonto problemleri, 2005
yılında SGK ile tanıştık. O günden bugüne 24000
eczacının ortak noktası SUT, BUT, TUT, geri ödeme, kesinti… Peki, bugün ne var? İşte buna yanıt
arayacağız.

2005 yılında ciddi bir şekilde ilaç fiyatlarında düşüş,
kutu miktarında büyük bir artış görülüyor. 2009’a
kadar da bu şekilde bir ilerleme görülüyor. Sağlık
hizmetlerine erişim ve GSS kapsamında büyük değişim var. 2002 yılında 49 milyon vatandaş GSS kapsamındayken, 2008 itibariyle 63 milyon vatandaş,
bu yıl da muhtemelen 70 milyon vatandaşa yaklaşıyordur sigortalı sayısı.
En önemli dönüm noktası SSK’lı hastaların ilaçlarını
serbest eczanelerden temin edebilmeleri. İnsanlar
rahat rahat ilaçlarını alabildikleri için ilaç kutu birim
sayılarında artış oldu. Burada ıskontolarla devletin
ödemeleri azaltıldı. Eğer ıskontolar olmasıydı dönüşümde mümkün olmayacaktı. Çünkü bunun için bir
kaynağa ihtiyaç vardı, kaynak bu şekilde bulunmuş
oldu. Tabi ki bu reformlar sayesinde sağlığa erişimin
artmasıyla, hükümet olarak da aslında bunun güzel
bir geri dönüşü oldu. Hatırlarsanız 2007’de hükümetin oy patlaması olduğunda hep bu söyleniyordu.
Sağlık hizmetlerindeki erişimin artması en az 10
puan yükselmeye katkısı olmuştur deniyordu.
Özellikle 2009’a gelindiğinde, dünyadaki global krizin de etkisiyle, sağlık hizmetlerine erişiminde içinde olduğu kamu harcamaları, ciddi bir bütçe açığı
yaratmaya başladı. Devlet gelirleri krizi de etkisiyle
ciddi şekilde düşüyordu. 2009’da 50 milyon’un üzerinde bütçe açığı söz konusu olduğunda, 4 Aralık kararlarıyla yep yeni bir dönem başladı. 16 milyar’dan
14.6’ya bakarsanız, yüzde 9 daralmış gibi görüyor
ama realite tam olarak öyle değil, çünkü 2009’da
çok ciddi anlamda fiyat indirimleri oldu. Yaklaşık
yüzde 21 civarında bir daralma olduğu söylenebilir.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri ve
Yürütme Kurulu Başkanı Alp Sevindik:
Türkiye’yi iyi algılamamız lazım. Türkiye şu anda
dünyanın 11. büyük ilaç piyasası haline geldi. Bu
yüzden de bütün dünyada çok büyük bir dikkatle
izleniyor. Gelecek 5 yılda da ortalama yüzde 7 seviyesinde bu alanda büyümesi bekleniyor. Bu durumda bir tuhaflık yok. Gayri Safi Milli Hasılanın artışına
baktığımızda gayet uyumlu olarak ilaç harcamaları
ve bütçesi de artmaktadır. GSMH yüzde yaklaşık
yüzde 6,5’i sağlık harcamalarına ayrılıyor.

İlaç firmaları eczanelere eczanelerde kamuya ıskontolar uyguluyor. Firmaların bu ıskontoları en kısa sürede geri alacaklarını düşünüyorum. Bu ıskontolar
bir yere kadar gidecek, daha sonra yeni bir yapılanmaya geçilecektir. Sıkıntı hepimizin sıkıntısı, sektörün bütününe bakarak bir takım çözümler üretilmesi
gerekir. 2010 yılında 14.6 milyarlık global bütçemiz
var bunu aşmamız gerekiyor. İlk 3 aya bakıldığında
aşmayacak gibi görüyor. 2011 yılını daha tehlikeli
görüyorum.

2002 yılında Türkiye’de hastalar yılda 2.7 doktor görürken, 2007’de bu rakam 6’nın üzerine çıkmış durumda. Yatılı hastalarda da iki katına varan bir artış
görüyoruz. Doğal olarak bu sağlık harcamalarını arttırıyor. Nüfus hem pozitif anlamında büyüyor hem de
yaşlanma anlamında, doğal olarak bu değişiklik sağlık harcamalarında artış getiriyor. Önümüzdeki 20 yıl
içinde yaşlanma nüfus artışından daha fazla olacak.
Ülkemize özgü bir durum, Türkiye’deki ilaç harcama-
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bir şekilde değişiyor. Nüfusumuzun Sosyal Güvenlik
kapsamı alındaki yer alanı yüksek boyuta ulaşmıştır,
daha da artacaktır.

Dünyaya baktığınızda ideal bir denge vardır. Yeni ilaçlar araştırma geliştirme ürünü olarak çıkartılır. Bunların tabi AR-GE masraflarını telafi etmek için daha
yüksek fiyatlarla satılır. Daha sonra benzerleri çıktığında onlar birim fiyatları düşürür, Fakat Türkiye’ye
bakıldığında, genel strateji ve politika olmadığından
çok değişik kişilerin fikirleriyle, enteresan yollar izlenebiliyor. Mesela, yaşlı ilaçları koruyalım, piyasada
kalsınlar bunlar giderse yenileri pahalı gelir gibi. Aslında pek dünyada yaygın olmayan görüşler bazen
hakim oluyor. Daha sonra dönülüyor, jenerik ürünleri koruyalım fikri gelişiyor.

Şu anda gelişmiş ülkelerde gördüğünüz yıllık 8 doktora gidiş sayısına henüz ulaşamamış durumdayız.
Kişi başına 1.7 kez daha doktor ziyareti yapmamız
gerekiyor Bunun anlamı açıktır reçete sayısı ve ilaç
tüketimi artacak, nitekim sağlığa ayrılan pay da artacaktır. Dolayısı ile eczacılara bir miktar daha maliyetin yansıyacağı ortadır. Bilindiği gibi nüfus yaşlandıkça daha fazla doktor ihtiyacı duyduğu için sağlık
harcamaları gündeme gelecek. Gelişmiş ülkelerden
de bu sonucu biliyoruz.

Yeni ilaçlar 10-15 yıllık bir keşif yolculuğunun sonunda elde ediliyor. AR-GE harcamaları tüm sanayiler
açısından en yüksek, Patent molekülün ilk keşfedildiği anda alınan bir şey ve alındığı andan itibaren 20
yıl süreyle patent korumasında oluyorsunuz ama 1015 yıllık AR-GE süresinde bunun içinde olduğundan
aslında size 6-10 arasında bir patent süresi kalıyor.
O süre dolduğunda jenerikler çıkmaya başlıyor.

Global bütçenin 2009 kriziyle yakından ilgisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yıllar itibariyle ilaçta kutu bazında yüzde 16, reçete ederi bakımından da yüzde 12’lik
bir büyüme olurken, 2009’ta yüzde 20’nin üzerinde
bir değer artışı meydana geldi, dünya krizinin etkisiyle diğer yıllardan farklı olarak bütçemizde eksi yüzde
6’lar boyutunda bir küçülme meydana geldi.

İTS’yi kayıt dışının yok olması, ilacın baştan sona
takip edilebilmesi gibi olumlu nedenlerle destekledik. Fakat şu anda büyük bir yanlış yapılmaktadır.
Şu anda stokta olan ilaçların miktarı hem erteleme
nedeniyle hem de ilk yönetmeliğinde öyle uygun
görmesiyle çok fazla artmıştır.Bunları depo ve eczanelerde elle etiketlenmesi istemek çok yanlıştır. İlaç
isimleri bile karışabilir, hastalar yanlış ilaç alabilir ve
SGK yanlı ilaç ödemesi yapabilir. Firmaların bunun
sorumluluğunu alması çok güçtür.

İlaç fiyatlarıyla ilgili düzenlemelerin başka ülkelerde
de yaşandığını görmekteyiz. İzlediğimiz 5 referans ülkesi arasında yer alan Yunanistan bu konuya örnek
verilebilir. Yunanistan’da da ilaç fiyatları bir miktar
düşürülmüştür. Hiçbir ülke sınırsız kaynaklarla hizmet vermiyor. Herkesin kendisine göre bir bütçesi
ona da göre de harcama yapabileceği bir miktarı var.
Yapmaya çalıştığımız ITS, oluşturduğu veri niteliğiyle
incelendiği zaman bundan çok fazla bilgi içerdiği ve
bu bilginin birçok kez kullanıla bileceği gözlenmiştir.
İlaçta herhangi bir kalite sorunu yaşanıyorsa ve vatandaşın elinden ilaç alınmak isteniyorsa bunu yapamadığımızı ve kriz yönetimimizin olmadığını tespit
ettik. Bununla birlikte 2006 yılında bir proje olarak
böyle bir durumda vatandaştan nasıl ilaç toplarız konusunda modeller gelişmeye başladı. İTS’nin doğuş
noktası budur. Bunun kutu sahteciliği ile ilgilendirilmesi çok zaman almadı. Sistemin çok sayıda paydaşı var, firma, depo, eczacılar, ödeme kurumları gibi.
Bir araya gelindiğinde sistemin nelere iyi geleceğiyle
ilgili farklı fikirler de geliştirildi.
Çuvallar dolusu evraktan bahsediyoruz. Onların size
yük oluşturmaması için çalışıyoruz. Dijital arşiv bu
yükü yok edecek. Genel Müdürlüğü 2 bin metrekareden daha fazla her gün kullanılan yüksek aralarından ancak bir kişinin geçebileceği kadar sık dolapların bulunduğu bir alanda ilaç dosyalarını muhafaza
etmeye çalışıyoruz. Her gün bu ilaç dosyalarını ça-

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü
Dr. Saim Kerman
Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde ülkemizde verilen sağlık hizmetlerinin niteliği ve niceliği hızlı
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miş ürünleri takip edebilecek ve eczanedeki ürünleri çalınmaya karşı güvenliğini sağlayacak. Sistemin
sahibi Sağlık Bakanlığıdır, diğer tarafta sistemin
paydaşları ise SGK, ilaç depoları, sağlık hizmet sunucuları (hastane ve eczaneler) ile diğer geri ödeme
kurumlarıdır. Karekod, barkot numarası, seri numara, son kullanma tarihi ve parti numarasından oluşmaktadır. Karekodlu ilaçlar üretiminden son tüketiciye ulaşana kadar takip edilebilecek, son tüketiciye
ulaştıktan sonra bir daha kesinlikle satılamayacaktır. Sistemin tüm tarafları sistemle bağlantılıdır.

lışma arkadaşlarımız indirip, çıkartıyor. Hem taşıma,
hem güvenlik sorunu ve beraberinde son derece
hantal bir işleyişi getiriyor. Bu durum bir dijital arşive dönüştürüldüğünde ise bir DVD boyutunda son
derece küçük yer kaplayan birkaç server’in içinde
bütün bilgilerin yer aldığı sistem elimizin altında olabilmektedir.
İşler yoğunlaşırken, yavaşlamak kabul edilemez
bir konudur. İşler hızlı dönüyor, başka ülkelerle iletişimimizde o hıza ayak uydurmak zorundadır. İTS
güvenlik hikayesiyle başlayan ve buna cevap veren
bir modeldir. Dünyada da aynı soruna benzer modellerle çözüm aranıyor. Bizim çalışmamız AB’nin gündeminde yer almıştır. Üye olmadığımız halde birlik
mevzuatında karekodun kullanılabileceğine ilişkin
düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Sahte ilaç
konusu dünyanın rahatsız olduğu, halk sağlı sorunu
haline dönüşmüştür. Modelin bu konuya büyük katkı vereceği gözlenmektedir.

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak:
İlaç alanına yapısal durum nedir diye bakıldığında,
sağlık hizmetlerine olan talebin arttığını, ilaç tedavisi
olmayan veya sınırlı olan hastalıklar için sürekli yeni
ilaçlar üretildiğini, yaşlı nüfusun arttığını, promosyon
ve reklamın ilaç kullanımı arttırdığını görüyoruz. Yeni
ilaçlar pek çok hasta için umut vaat ediyor ve bu nedenle firmalar sürekli yeni ürünler piyasaya sürüyor.
Süreçte eski ve ucuz ilaçlar, yeni ve pahalı ilaçlarla yer değiştiriyor. Bu nedenle dünyada ilaç pazarı
yüzde 3-4 artarken, Türkiye’de her yıl yüzde 10’un
üzerinde bir artış söz konusu oluyor.

SGK GSS İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Dr. Refik Altun
Sağlık Bakanlığı tarafından sahte ilaç ve sahte ambalajlardan korunma ve politika oluşturulması amacıyla sistem geliştirilmiştir. SGK açısından ise aynı
amaç güdülmekte, 2009 yılı içinde kurum taşra
teşkilatları tarafından güncel faturalar ve haklarında soruşturma yapılan eczanelerin geçmiş dönem
faturaları üzerinden yapılan denetimlerde 20 binin
üzerinde sahte kupür tespit etmiştir. İTS ile piyasada tam bir izleme oluşturularak, sahte kupürler,
sahte ilaçlar ve mükerrer satılan ilaçlar nedeniyle
kurumun zarara uğramasının ve kurumun sağlık yararlarından faydalanan kişilerin, bu ilaçlar nedeniyle
zarar görmesinin engellenmesi hedeflenmektir. Bununla birlikte eczaneler sahte ilaçlara karşı korunma sağlayacak, sahte kupür nedeniyle yaptırımlar
karşı karşıya kalmayacak, son kullanma tarihi geç-

Öte yandan Devlet sağlığa ayırdığı payı arttırmayıp,
bunu bir yük olarak görüyor 2004 yılından bu yana
ilaç fiyatları düşürüldüğü için, yeni ilaçlar olarak
pahalı ilaçlar umut gibi görülüyor ve devreye giriyor. SGK’nın ilaç harcaması 2006 yılında 8 milyar
TL’nin (8 katrilyon), 2007’de 9 milyar TL’nin üzerinde 2008’de 11 milyar TL’ye, 2009’da da 13 milyar
TL’ye yakın rakamlarda. Devlet bu artışlara çözüm
olarak tasarrufu görüyor.
Etik eczacılık modelinden ticari eczacılık modeline
doğru gidiyoruz.
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Modelin tehditleri var. Örneğin sahte ilacın Türkiye’de
olmasını biz istemiyoruz. İlaç üreticileri de istemiyor.
Firmalar milyar dolarlık yatırımlar yapıyor ve aynı ilacın sahtesinin olması yaşamını riskli hale getiriyor.

1 kez ödenmesini sağlamak. Tüm bunlarla değerlendirildiğinde Birliğimizin destek verdiğimizi defalarca söyledik.
Endişeliyiz; ilaç depoları yetiştiremedikleri için sistem dışında tutulması takip olgusunu ortadan kaldırıyor. Biz elektronik olarak tüm ilaçların izlenmesini
istiyoruz.

Türkiye’de sahte ilaç yok, sahte kupür var. 2008 yılında ülkemizde 100 bin sahte kupür tespit edildi
ve 1000’in üzerinde eczane sözleşmesi fesih edildi.
Artık sahte kupürü tespit eden bir mekanizma var.
Teknolojinin geliştiği ve sahteciliğin her alanda öne
çıktığı bir dünyada yaşıyoruz

Eczacı Takip Sistemini kabul etmiyoruz, ilacı takip
eden bir sistemi kabul ediyoruz. Devlet diyor ki; ‘ilaç
karekodlu ilaç, ilaç takip sisteminde kayıtlı değilse
hastaya verme, iade et’ o zaman vermeyeceğiz. Hastayı düşünmeyen bir devlet sistematiği içinde eczacı
ne yapabilir. Eczacı ancak gereğini yapabilir.

Türkiye’de eczacılar 4 Aralık’ta kepenk kapattı ve
Başbakan Erdoğan’ın bunun üzerine bir söylemi
oldu. ‘Artık tekelliği kıracağız, eczanelerin dışında
da yeni bir güç yaratacağız ve ilacı

Belirsizlik karamsarlığa yol açabilir. Ama bunu gerçekten algılayıp, nasıl çözüm üreteceğiniz konusunda ortak irade belirtilirse hep birlikte çözüme kavuşulacak. ITS sıkıntıdır ama fırsata dönüştürebiliriz.

hızla marketlere süreceğiz” dedi. Bu eczanelerin özelleşme sürecinin de başlayacağına dair ilk işarettir.
Dönüşüm devam ediyor, kamu kurum ıskontoları arttırılıyor. 2005 yılında yüzde 4-11 arasındaydı,
şimdi yüzde 23. Jumbo jenerik uygulaması yaygınlaştırılıyor, tepkilerle birlikte geri adım atılıyor ama
sürekli gündemlerinde.

Önümüzdeki günlerde global bütçe tartışmaları tekrar başlayacak yani bu ne demek, yine ilaç fiyatları
düşürülecek. Devletin bildiği tek şey bu. Güçlü ve
beraber durursak kazanabiliriz, meslek örgütümüz
beraberliği sağlıyor, meslek örgütümüze sahip çıkmamız şart. Eczacılar en sağlam ve birlikteliği sağlamış grup, diğer meslek grupları gücümüze inanıyor.

İTS sistemde amaç, sahte ilaçların ülkemizde olmasını engellemek, üretimine izin vermemek, ilaç hastaya ulaşana kadar izlemek, her türlü ilacın sadece

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ BALOSU
14 Mayıs Eczacılık Günü etkinliklerinin kapanışını geleneksel olarak düzenlediğimiz “14 Mayıs Eczacılık
Günü Balosu” ile yaptık. Baloyu bu yıl Osmaniye Eczacı Odası ile birlikte Hilton Otelinde gerçekleştirdik. Adana Eczacı Odasından 18 , Osmaniye Eczacı Odasından 5 üye’ye 30.Yıl Plaketinin takdim edildiği balomuz,
Konuk sanatçı olarak “Ezginin Günlüğü”nün katılımıyla gerçekleşmiştir. Adana Valisi Sayın İlhan ATIŞ, Adana
Sanayi Odası Başkanı Ümit ÖZGÜMÜŞ, Tabipler Odası Başkanı Dr.Rıza METE, Adana Diş Hekimleri Odası Dr.
Hasan YAMAN ve Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK katılmıştır.
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Meslek örgütlerinin bir sivil toplum örgütü mü yoksa
yarı-kamu kurumları mı olduğu son dönemde çokça
gündeme gelmeye başladı. Bunun kuşkusuz çok çeşitli nedenleri var. Herşeyden önce meslek örgütlerinin temel görevi genel olarak üyelerinin “çıkarlarını”
korumak. Tartışma da bu “çıkarın” ne kadar kamu
çıkarı ve genel olarak toplumsal çıkarla ilgili olduğu konusunda yürüyor. Tanım olarak, “sivil toplum
örgütleri” devlet dışı alanda konumlanmış olan ve
“genel olarak toplumun” çıkarını bazen “kamunun
çıkarına” karşı olarak da koruyan örgütler olarak
tanımlanıyor. Nitekim, Batılı ülkelerin pek çoğunda
“sivil toplum örgütleri” yerine “hükümet dışı kuruluşlar” (non-governmental organisations – NGO’s) terimi tercih ediliyor. Bu örgütler, “toplumsal yararı önceleyen baskı grupları” olarak tanımlanabilir. Sorun
meslek örgütlerinin “baskı grupları” olmaması değil.
Nitekim, meslek örgütleri de baskı gruplarıdır. Tartışma, meslek örgütlerinin toplumsal yararı mı meslek
yararını mı öncelediği noktasında düğümleniyor.

“teşebbüs birliği” olduğu yönündeki kararları oldu.
Bundan sonraki bölümde her ikisine de biraz daha
dikkatli biçimde bakacağız.
Devlet Denetleme Kurulu Raporu Ne Öneriyor?
Her şeyden önce raporun yazıldığı iklime göz atmakta fayda var. Meslek örgütleri uzunca bir süredir çeşitli isimler altında kurulan platformlarda
ekonomik krizin yarattığı yıkıcı etkilere karşı ya da
demokratikleşme için sendikalar, diğer sivil toplum
örgütleri ve yer yer siyasi partiler ile birlikte hareket
ediyorlar. Bunun da ötesinde, örneğin eczacılar gibi,
kendi mesleki hak ve çıkarlarını korumak için mücadele içindeler. Kuşkusuz varolan sınırlı kaynağın
nasıl yeniden bölüştürüleceği konusunda taraflar
var. Meslek örgütleri, bu noktada sınırlı kaynağın
halktan yana ve emeği ile geçinenlerin korunması
için paylaştırılmak noktasında bir irade ortaya koymuş durumda. Bu iradenin “sınırlı kaynağı” başka
biçimlerde kullanmak isteyen hükümet karşısında
bir çıkar çatışmasına yol açacağı zaten çok açık.
Nitekim, Devlet Denetleme Kurulu da meslek örgütlerinin varolan gücünün zayıflatılması için çeşitli
önerilerde bulunuyor.

Geçerken, “meslek yararı”nın her zaman “toplumsal
yararın” karşısına konulamayacağını ifade etmek
gerekir. Nitekim, 1982 Anayasası’nda tanımlanmış
olan eczacılığın da içinde sayıldığı 16 meslek, “kamu
hizmeti gördükleri” gerekçesiyle meslek örgütü kurma “ayrıcalığına” kavuşturulmuştur. Bu ayrıcalığın
doğası da tartışılmaya muhtaç olmakla birlikte,
Anayasa’nın bu kurucu mantığı, kamu hizmeti veren
mesleklerin “iyiliğinin” kamunun da iyiliği anlamına
geleceğini gösteriyor. Nitekim, hemen tüm meslek
örgütlerinin kanununda bu iki unsur, yani kamunun
iyiliği ve mesleğin iyiliği birlikte anılır.

“Meslek kuruluşlarının sivil toplum kuruluşu olmanın gerektirdiği vasıfları tam olarak taşımadıkları”
savunulan raporda, “Devletin idari ve mali denetim
yetkisinin merkezi idare kuruluşlarınca öngörüldüğü şekliyle kullanılmaması ve meslek kuruluşlarının da kendilerine tanınan idari ve mali özerkliği
sınırsız bir bağımsızlık olarak algılayarak ideolojik/
politik organizasyonlar gibi hareket etmeleri kamuoyu ve meslek mensupları tarafından da eleştirilmektedir” deniliyor.

Burada sorun daha çok, kamunun yararı ile toplumun yararının birbiri ile her zaman çakışıp çakışmadığıdır. Kamu, bugün artık devlet anlamında
kullanılır, kamunun her zaman toplumun talepleri
doğrultusunda hareket edip etmediği ise, iyi tabirle
“şüphelidir”. Başlangıçtan itibaren söylediklerimizi
özetleyecek olursak; kamu, toplum ve meslek üçgeninde, bu üçünün çıkarları uzlaşabilir olduğu gibi,
zaman zaman çatışma içinde de olabilir. Nitekim,
son birkaç yıldır sağlıkta dönüm çerçevesinde hükümetin “tam bir uzlaşma” arayışı, bu olmadığında da
çatışmacı söylemi bizzat üretmesi, bu gerçeği görmezden gelmesi, bu gerçeğe “hükmetmeye çalışması” olarak yorumlanabilir. Bunun son örnekleri,
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu
ve Rekabet Kurumu’nun Türk Eczacıları Birliği’nin

Dosya

Elbette kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları “siyasi parti” değildir. Ancak, kendi mesleklerini
ve meslek mensuplarını ilgilendiren alanlarda yapacakları çalışmaların, alacakları kararların “politik”
olması kaçınılmaz olacaktır. 135. maddenin 1. fıkrasında belirtildiği gibi, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak, yani “kamu yararına” geliştirilmesi
görevi, ister istemez politik tercihler yapmayı gerektirecektir. Meslek kuruluşları içinde karar alanların
politik bir amaç taşımamaları, aldıkları kararın politik içerik taşımadığı anlamına gelmez. Bu nedenle,
benzer görüşleri paylaştıkları sendika ve derneklerle
işbirliği içinde olabilmeleri de, demokratik yaşamın
vazgeçilmez gereklerindendir.
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rek, temel amaçları olan meslek çıkarını korumak
görevini yapıp yapamayacağını sorgulamaya başladı. Bu bakımdan, en az DDK raporu kadar ciddiyetle
takip edilmesi gereken bu konu, henüz ortada durmaya devam ediyor.

Ayrıca, “Meslek örgütlerinin hukuki niteliklerini,
amaç ve işlevlerini bir kenara bırakıp kâr amacı güden organizasyonlara veya ideolojik/politik amaçlı diğer özel hukuk örgütlenmelerine benzemesi,
meslek mensupları, toplum ve devletle ilişkilerinde
benimsenen bu yaklaşım çerçevesinde ilişki gerçekleştirilmesi her açıdan olumsuzluklara neden
olmaktadır” ifadesi de raporda yer alıyor. Yine de geçerken belirtelim, Türk Eczacıları Birliği, mali şeffaflık ve üye katılımı açısından “en iyi” meslek örgütü
konumunda gösteriliyor.

Sonuç yerine…
Meslek örgütlerinin bir “sivil toplum örgütü olup olmadığı” tartışması, kuramsal bir zemini olmakla birlikte,
bugün açık bir biçimde, meslek örgütlerinin küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi yönündeki argümanları kuvvetlendirmek için kullanılıyor. Mesleğin “çıkarlarının”,
kamunun ve toplumun “çıkarları” ile örtüşmediği ileri
sürülüyor. Nitekim, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in
“eczacılardan aldık, emekliye verdik” söylemi, tam
da bu “örtüşmeme” argümanının üzerine oturuyor.
Oysa, eczacının çıkarı ile emeklinin çıkarı birebir örtüşüyor. Her iki kesim de daha eşit ve ekonomik olarak
yaşayabilecekleri bir durumda olmayı talep ediyor.
Belki de, “kamunun çıkarı” bu noktada mesleklerin
ve toplumun çıkarı ile örtüşmüyor?

Rapor, temel olarak meslek örgütlerinin “yarattığı”
bu olumsuzlukların ortadan kalması için, her şeyden
önce mali kaynaklarının kısılmasını öngörüyor. Eczacılık camiasında uzun zamandır tartışılan “sözleşme
bedelleri” konusunun da konuyla hiç ilgisi olmadığı
halde hükümet tarafından neden bu kadar savunulduğu da böylelikle açığa çıkmış oluyor.
Rekabet Kurumu Meslek Örgütleri ve Şirketleri Rakip Olarak mı Görüyor?
Diğer yandan, Rekabet Kurumu, Türk Eczacıları
Birliği’ne ilaç alım koşullarının kötüleştirilmesine
tepki gösterdiği için ceza verdi. Birliğimizi bir “teşebbüs birliği” olarak niteleyen kurum, esas olarak eczacıların bir meslek örgütü olmak ve mesleki çıkarlarını korumak yönünde gösterdiği refleksi hukuki
zeminde tartışmaya açmış oldu. Dolayısıyla, Devlet Denetleme Kurulu raporunun meslek örgütlerini güçsüzleştirerek işlevsizleştirmek
yönündeki stratejisini bir
adım daha ileri götüre-

Bir şey kesin ki, eczacılar meslek çıkarlarını korumak konusunda ortak refleks vermeye diğer meslek
örgütleri ile kıyaslandığında çok daha yatkınlar ve
bu da birilerini rahatsız ediyor. Fakat bundan, “talep
ettiğimiz merciinin” rahatsız olması, bir şeyleri doğru yaptığımızı gösteriyor. Sorun, bu gerilim ortamına
kimin daha fazla dayanacağında odaklanıyor. Çünkü, sadece buna dayanan
kazanacak. Meslek örgütleri nedir diye başlamıştık. Meslek
örgütleri işte tam budur.
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Burcu Bağdat
Gülşah Yilmaz
Alp Küçükoğlu
Gönül Koca

Tabi ki mezuniyetten sonra arkadaşların birçoğu benim gibi yer arıyor. Çünkü kurum eczacılığının çalışma şartları da ağır. Eczaneyi açınca sıkıntı bitmiyor.
Eczane işletmeciliğini ve muhasebesini kavramak
sıkıntılı.
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• Adana Eczacı Odası faaliyetlerini takip edebiliyor musunuz?
Odamız her alanda çok aktif. Diğer illerde yaşayan
arkadaşlarım bu konuda çok şanslı olduğumuzu
söylüyorlar. İnternet sitesini sürekli okuyorum. Faaliyetlere zamanım oldukça katılmaya çalışıyorum.
Meslekte yeni olduğum için bu yıl çok zaman ayıramadım ama bundan sonra toplantı eğitimlere ve
sosyal faaliyetlere daha sık katılmaya çalışacağım.
Oda yöneticilerimiz çok sıcak bize her konuda yardımcı oluyorlar. Onlara bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum.

Ecz. Beyza Tör
Tör Eczanesi
• Bize kendinizi tanıtır mısınız?
26 Haziran 1987’de Adana’da doğdum. Orta öğretim ve liseyi Özel Çukurova Bilfen Lisesi’nde tamamladım. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni
birincilikle bitirdim. Okul bittikten sonra eczane açmak konusunda kararsız kaldım. Akademik kariyer
yapmayı düşündüm. Fakat ailemden ayrı kalmak
istemediğim için Adana’ya dönüp eczane açmaya
karar verdim.

• SUT hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Sürekli değişiyor. Yoruma çok açık. Bu nedenle birçok eczacının küçük hatalar yüzünden çok fazla kesintisi oluyor. Odamızın internet sayfası sayesinde
değişiklikleri takip etmeye çalışıyorum.

• Son olarak meslektaşlarımıza ne söylemek
istersiniz?

• Eczane açarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Bütün sıkıntılarına rağmen mesleğimiz çok güzel ve
ben çok severek yapıyorum. Birliğimizi bozmadan
kendimizi daha iyi yetiştirerek sorunlarla birlikte
mücadele etmeliyiz.

Doğru eczane yeri bulmakta çok zorlandım. Yeni
mezun eczacılar bu anlamda çok şanssız. Fakülte
sayılarının artmasıyla yeni mezun eczacı sayısı arttı.

Sahibinin Sesi
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değişen Sağlık Uygulama Tebliği’ne rağmen yine de
kendi işinin patronu olmak çok keyifli. İyi ki eczane
açmışım. Gerçek işimin ilaç ve sağlık danışmanlığı
olduğunu hatırladım.
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• Adana Eczacı Odasının faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Faaliyetlere çok fazla katılamıyorum ama Odamız
çok başarılı. İnternet sitesini sürekli takip ediyorum.

• Geçirdiğimiz sıkıntılı süreçte Türk Eczacılar
Birliği’ni nasıl değerlendiriyorsunuz?
TEB sorunları çözmede biraz yetersiz kalıyor. 4
Aralık’ta eczanelerimizi kapattık fakat tekrar aynı
sözleşmeye imza attık. TEB’in geleceğe dair farklı
planları olmalı.

Ecz. Derya Rende
Derya Eczanesi
• Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

• Serbest eczacı olarak ilerde mesleğimizi nerede görüyorsunuz?

1998 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde göreve başladım.10 yıl orda çalıştıktan sonra geçen yıl serbest eczacılığa başladım.

Çok fazla düşünmek istemiyorum aslında çünkü
beni çok korkutuyor. Eczacılık fakültelerinin sayıları
gittikçe artıyor. Bu da eczane sayısının artışı anlamına geliyor. İlaç fiyatları düşüyor, eleman, kırtasiye,
kira ve sabit gideler sürekli artıyor. Böyle giderse eczaneler ayakta kalamayacaklar.

Kurum eczacılığının sıkıntıları nelerdi?
Kurum eczacılığının en büyük sıkıntısı eczacı sayısının
azlığıydı. Aslında 100 hastaya bir eczacı olması gerekirken 1500 yataklı Balcalı Hastanesinde 4-5 eczacı
çalışıyorduk. Yeterli sayıda eczacı kadrosu açılmıyordu. Bu sebeple çalışma şartları çok ağır ve sorumluluğu çoktu. Biz orda eczacılık yapmıyorduk diyebilirim,
daha çok ambar memuru gibi çalışıyorduk. İlaçların
hazırlanmasından ihalelere kadar bütün işlerin sorumluluğu eczacılardaydı. Ayrıca çalışma alanımız yetersizdi. Bunların yanı sıra maaşlar da düşüktü.

• Son olarak meslektaşlarımıza neler söylemek
istersiniz?
Keşke çok daha önce eczane açsaydım. Serbest
eczacılık çok zevkli. TEB ve odamızdan kamu eczacılarımızın sorunlarıyla daha çok ilgilenmelerini
istiyorum. Hastanelerde daha fazla kadro açılırsa ve
çalışma şartları iyileştirilirse yeni mezunlara iş olanağı artar. Her türlü sıkıntıya rağmen birliğimizin altında bir arada olup sıkıntılarımızı beraber çözmeye
çalışmalıyız.

• Serbest eczacılıktan memnun musunuz?
Serbest eczacılığın çok sıkıntılı olduğu bir zamanda
eczane açtım. İlaç fiyatlarının düşmesi ve sürekli
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bana bir arkadaşımızın Dağlıoğlu mahallesinde
eczanesi olduğunu İstanbul’a taşınacağını, burayı
devir almamı hem eczacılığımı hem de çiftçiliğimi
yapmamı söyledi. Bu vesileyle 1988 Kasım ayında
tekrar eczacılığa döndüm.
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• Serbest eczacılığın dünü, bugünü, yarınını konuşacak olursak nasıldı, nereye geldi?
77 yılına kadar eczacılık çok iyiydi, 77 yılıyla beraber
çok ciddi anlamda Türkiye de bir döviz darboğazı
başladı. Terörün anarşinin arttığı bir ülke haline geldi Türkiye. Öyle kötü bir durumdu ki artık ilaç bulma
şansınız kalmamıştı. Rafınıza aspirin koymak bile
lüks olmuştu. Ülkede her şey karaborsaydı. Ancak
o dönemlerde halkın eczacıya bakışı çok farklıydı.
Spor klüplerinde, siyasi partilerde, meslek odalarında eczacıyı mutlaka protokolde ağırlarlar, eczacının yönetim kurullarında, yapılarının içerisinde yer
almasını isterlerdi. Herkesin hürmeti vardı. Çok itibarlı bir süreçti. Okulda öğretmen eksik olduğunda
eczacıya gelirler, öğretmenlik yapmasını isterlerdi.
Ben Kadirli de 1 sene lise düzeyi öğretmenliği yaptım. Aldığım ücretin tamamını da oradaki kimsesiz
çocuklara bıraktım.

Ecz. Ali Sağmen
Namık Kemal Eczanesi
• Kendinizi bize tanıtır mısınız?
1949 Kadirli doğumluyum. Klasik anlamda cevap
vermek gerekirse sadece ilkokulu Kadirli de okudum, ortaokul ve liseyi Adana da Çukurova Kolejinde yatılı olarak okudum.Daha sonra İstanbul da
üniversite dönemim başladı. Aslında maden mühendisi olmak istiyordum ama eczacılık okudum.
Eczacılık eğitimim sonunda Almanya sürecim başladı. Kozmetik ürünlere ilgim vardı, lisan biliyordum.
Üniversiteden bir hocamın da teşvikiyle, kozmetiğin
ilerde ülkemizde çok daha iyi yerlere geleceğini düşünerek Almanya’ya eğitime gitmeye karar verdim.
Ancak ailemin yoğun isteğiyle kozmetik eğitimimi
bir kenara koyarak Kadirli’ye döndüm ve eczanemi
açtım. 75-80 yılları arası Kadirli’deydim. Eşim iç mimar, o da çalışmak istiyordu. Kadirli de çalışma imkanı olmayınca Adana’ya taşındık. Adana’ya döner
dönmez eczane açmadım 8 yıl kadar. Arazilerimiz
vardı onlarla uğraştım. 8 yıldan sonra eczacı arkadaşım Nuri Çöktü'nün yanına gitmiştim. Oradayken

Sahibinin Sesi

1991 yılında Erdoğan’ın liderliğinde çok iyi ekip olduk ve çok iyi mücadele verdik. O dönemler de Roche, Pfizer gibi ilaç firmalarına karşı eczane kapatma
eylemlerimiz de oldu.
Bence eczacının miadı 2005 yılında SSK reçetelerinin serbest eczanelere verilmesiyle başladı. SSK
‘dan önce en büyük alıcı Bağ-Kur’du. O zamanlar
Yeşil Kart da yok. Bağ-Kur ‘da da problem vardı.
Ödemeler düzensizdi. Eylemlerimiz Bağ-Kur yönüne
kaymaya başladı. Fakslar çekiyorduk, yürüyüşler yapıyorduk.Bir dönem geldi ki eczaneler Bağ-Kur hastalarına ilaç vermemeye başladılar.

26

Adana Eczacı Odası

HABER BÜLTENİ
Gelelim SSK ya, 2005 de serbest eczanelere verildi.
İnanılmaz izdiham yaşandı ve bir anda SSK en büyük alıcı haline geldi.

• Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir?
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Benim eczanelerin geleceğiyle ilgili hiçbir beklentim
yok. Çünkü ben artık mesleğin son raddelerindeyim.
ma genç meslektaşlarım adına çok üzülüyorum, bu
arkadaşlara yol göstermek lazım. Önlerinde uzun
bir meslek hayatları var. Yapmaları gereken huzurlu
bir meslek hayatı için mesleklerine sahip çıkmalarıdır. Ama hükümetlerin, eczacı odalarının, TEB’in
bu gençlere ve mesleğe sahip çıkmaları ve önlerini
açmaları gerekir.

Ecz. Gamze Kuzgunbay

Ancak ilerisi için düşündüğümde bir kaos ve sorunlar ortamı görüyorum. Eczacılık Fakülteleri şimdi 5
yıl oldu. Bu eğitim daha da detaylandırılıp okurken
diğer alanlara da yönlenmeli. Tüm eczacılık mezunları eczane eczacılığı yapmak zorunda değil. Diğer
alanlarda da branşlaşmaları gerekir. Meslek için belirsizlik en kötü şey, sınırlar belirlense, hatları çizilse
daha rahat çalışma ortamı bulacağız aslında.

Nilsu Eczanesi
• Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1975 Tarsus doğumluyum. İlkokulu Tarsus’ta ortaokul ve liseyi Mersin Anadolu Lisesinde okudum.
1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra 3,5
yıl Kahramanmaraş’ta görev yaptık. Sonra eşimin
işi dolayısıyla Adana Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne tayin oldum. Altı aydır serbest eczacılık yapmaktayım İki çocuk annesiyim.

• Oda faaliyetlerini takip ediyor musunuz?
Ben bir süre oda faaliyetlerine ara verdim. Artık çok
sık olmamakla birlikte ara ara gidiyorum.Bana görev
de verdiler komisyonda. Sıkıştıkları yerde bana sorarlarsa bilgilerim doğrultusunda yol gösteriyorum.
Daha fazla katılmak isterim ama çok katılamıyorum.

• Kamu eczacılığı ve serbest eczacılık arasında
karşılaştırma yapabilir misiniz?
İlk başlarda kurum eczacılığı çok zevkliydi.
Kahramanmaraş’taki hastane küçüktü düzenliydi.
Numune’ye başladığımda da rahat sayılırdık fakat
hastane üç merkeze ayrıldı. Kontrolü tek yerden
yamaya çalışıyorduk. Bu nedenle sorumluluğum ve
prosedürler arttı eleman sayımız yetersiz kaldı. İş
yükü çoğaldı. Çalışmamızın karşılığını maddi manevi
alamadık. Birçok arkadaşımız benim gibi istifa edip
eczane açtı. Serbest eczacılığa geçtiğim için mutluyum. Mesai saatleri daha uzun ama keyifli. Sıkıntılarımız çok. İlaç fiyatlarının sürekli düşmesi eczanelere kan kaybettiriyor. Sürekli yeni uygulamalar geliyor
bunları takipte zorlanıyorum. Kesintimiz olacak mı
diye tedirginlikle reçete karşılıyoruz. Ama yine de bütün zorluklarına rağmen serbest eczacılık çok güzel.

• TEB’e karşı bakış açınız nedir?
TEB'in pek çok sürecine katıldım.TEB aslında eczacının sorunlarını çözmek için var.Ama ben TEB’in
çözüm düşünürken kendilerini de çok fazla düşündükleri kanaatindeyim. Özellikle Mehmet Domaç
sürecinden sonra. Önceleri TEB kongrelerinde ciddi
anlamda eczacının sorunları tartışılır, sorunlar alınır,
takip edilir, çözümler bulunmaya çalışılır ve sonuç
alınırdı.

• Son olarak meslektaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Yeni meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum;
Herkes şartlarını iyi tespit etsin, maddi imkanlarını
gözden geçirsin. Yer seçerken çok dikkat etsinler,
yer seçimi çok önemli. Mesleği icra ederken etik
kuralları gözetsinler ve işlerinin başından ayrılmasınlar. Oda aktivitelerine, kongrelere ve panellere
katılsınlar.

• Geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçte TEB ve Adana
Eczacı Odasından beklentileriniz neler?
TEB çok kurumsal bir yapı. Diğer meslek örgütlerinden çok önde. Adana Eczacı Odası da her anlamda
çok iyi çalışıyor bunca sorunun içinde mesleğimizin
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Mesleğimizin değişim geçirdiği doğru. Market veya
zincir eczane gibi birçok tehditle karşı karşıyayız.
Bütün bunlara karşı eczacı kimliğimizi geliştirip birliğimize destek olmalıyız.

epeyce seyreden oldu. Kapıdan içeri girerken nasıl
gireceğim diye sağına soluna bakınıp yanındakinden güç alıp içeri girmeye çalışan oldu. Pabuçlarını çıkaranlar,çorapsız girmek isteyenler oldu. Çok
meraklı ve son derece saygılı insanlardı. Maddi anlamda kazandım. Fakat çalışma şartlarım çok ağırdı. Sağlık sorunlarım ortaya çıkınca ve tedavimden
dolayı işlerim aksamaya başlayınca eczanemi Mavi
Bulvar'a taşımaya karar verdim.

• Son olarak meslektaşlarımıza neler söylemek
istersiniz?

• Adana Eczacı Odası'nın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eski bir kamu eczacısı olarak tüm kamudaki meslektaşlarıma serbest eczacılığı tavsiye ederim

Doğankent’te kaldığım zamanlar içerisinde eczacı
odası ile fazla bir bağlantım olmadı. Dediğim gibi
eczanenin içerisinden hiç çıkamıyordum. Tek başıma ve yoğun çalışıyordum. Mavi Bulvara taşınınca
eczacı odasında aktif görevler aldım. Temsilcilik ve
denetçi eczacılık yaptım. Maalesef şimdi sağlık nedenlerimden dolayı oda çalışmalarında aktif olarak
katılamıyorum. Ama duyuruları, toplantıları takip
ediyorum.

devamı için birliğimize sahip çıkmalıyız ve bir arada
olmalıyız.

• Gelecekte serbest eczacılığı nerde görüyorsunuz?

Tabi ki doğru yeri bulmak şart. Mesleğimiz çok güzel
sorunları aşmak ve eczanelerimizi ayakta tutmak
için birliğimiz altında elimizden geleni yapalım
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Odamız aslında bir dönem çok yoğun, aktif, yapıcı
ve vericiydi. Fakat şu dönemde SGK’nın sürekli değişen şartları, hükümetin getirdiği sağlık politikası
ile birlikte eczacı odamızda da bir geri çekilme görüyorum. Bizleri toplantılar yaparak aydınlatamadığı
ya da yetişemediği kanaatindeyim. Eczacı odasının
eski canlılığı SGK ile durağanlaşmış gibi gözüküyor.
Yani sıkıntılarımızı pratiğe dökerek sahaya giremediğini düşünüyorum. Bizleri ne bekliyor? Bizler kurullarda yetkili, bilgili arkadaşlar tarafından eğitilip
saha içerisinde donanımlı hale getirilmeliyiz.

Ecz. Meral Karabucak

• Hangi konularda eğitim programları olsun isterdiniz?

Meral Eczanesi

Aslında ben özellikle temel ilk yardım konusunda eğitim almayı çok istiyordum. Ankara’da yapılan TEB’in
eğitime eczanemi bırakamadığım için katılamadım.
Diyabet olabilir. TEB’in yayınlarında okumuştum
Kanada’da eczacılar diğer sağlık çalışanlarıyla aktif
bir şekilde diyabet konusunda eğitim almışlar. Bizde
de bu konuda yoğun bir eğitim alıp gönüllü uzman
eczacılar olabilir. Fitoterapi mesela çok eğitim verildi
fakat bu konuda daha detaylı ve uzun bir eğitim alıp
Fitoterapiye sahip çıkmalıyız. Kaybettiğimiz hakları
almak adına gelecekteki yerimiz anlamında gönüllü
arkadaşlarımızı eğitebiliriz.

• Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1960 Ceyhan doğumluyum, ilköğretime Ankara’da
başladım. Adana Öğretmen Okulu'nda okudum.
Sonrasında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni
kazandım ve 1983 yılında mezun oldum. 1984 Ocak
ayında Doğankent’te eczanemi açtım. 10 yıl orada
eczacılık yaptım. 10 yıldan sonra 1994'te Adana
Mavi Bulvar’a eczanemi taşıdım. O zamandan beri
burada mesleğimi sürdürmekteyim. Bir kızım var.
Doğankentte 10 yıl çalıştım. O dönemlerde çalışan
bir bayan kimliği nedir halk bilmiyordu. Eski bir kahvehaneyi tadilatla bir eczaneye çevirdim. Ve böyle
bir eczane görüntüsünde dükkanı insanlar ilk kez
gördükleri için çok enteresan geldi. Karşısına geçip

Sahibinin Sesi

• TEB’in çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?
SGK olarak düşünecek olursak 4 Aralık aslında er-
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ken alınmış bir karar olarak düşünüyorum.4 Aralık
aslında yapılmayabilirdi de diye düşünüyorum sanki
biraz erken gibi daha önceki bir kapatma eyleminde
de yarım gün yapıldı.Onu da anlamsız bulmuştum.
Bence tam gün kapatmalıydık.
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S

TEB akademisi ile ilgili çalışmaları, duyuruları takip
ediyorum ordaki çalışmalara katılmak istiyorum fakat eczanemi bırakamadığım için katılamıyorum.
TEB ‘in eğitim anlamında yaptığı çalışmaları çok iyi
buluyorum.
Eczane eczacısı akademik olarak kendini geliştiremiyor ve eski bilgilerinin çoğunu unutuyor.Ama yeni
arkadaşlarımız daha bilgili, daha donanımlı ve daha
duyarlılar. Serbest eczacılığın ne olduğunu bilerek
mezun oluyorlar.

Ecz. Nazlı Gül
Çukurova Devlet Hastanesi

• Gelecekte mesleğimizi nerede görüyorsunuz?

• Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Gündem o kadar hızlı değişiyor ki geleceği düşünemez durumdayım.Çünkü biz düşünmüyoruz SGK bizim yerimize dakika başı düşünüyor.

Çukurova Devlet Hastanesi baş eczacısıyım. Ankara
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum.
Mezuniyetten sonra hep kurum eczacılığı dışında
başka alanda çalıştınız mı?

• Son söz olarak meslektaşlarımıza ne söylemek istersiniz?

20 yıllık eczacıyım. 19 yıldır da kurumda çalışıyorum.
İlk olarak Adana SSK Hastanesinde göreve başladım. Devirden sonra Devlet Hastanesinde kaldım.

Eczacı arkadaşlarımız özveriyle çalışıp her zamanki
gibi devamlı bilgilerini güncelleştirsinler tabi ki ortak
alanlardaki çalışmalara da katılmalarını düşünüyorum. Şu anki eczacılar gelecekteki eczacılara ışık
tutacaklardır… Teşekkürler.

• Kurum eczacılığı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
İşimizden memnunuz ancak eczacı sayımız yetersiz.

29

Sahibinin Sesi

Adana Eczacı Odası

HABER BÜLTENİ
Mesleğimizin şu andaki durumunu ve geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tek sıkıntımız bu. Ağır bir sorumluluğu az kişiyle başarmaya çalışıyoruz. Yeni mezun arkadaşlardan talep var ancak kadro açılmıyor.

Ne yazık ki prosedürler çok ağır bu nedenle mesleğimizden çok evrak işleriyle uğraşıyoruz.

Serbest eczacılık çok sıkıntılı günler geçiriyor. Kamu
eczacılığı daha şanslı ancak olması gerektiği yerde
değil. Hastanelerde eczacı kadrosu açılsa çalışma
ortamlarımız iyileştirilse eminim daha iyi yerlerde
olur.

• Adana Eczacı Odası faaliyetlerine katılabiliyor
musunuz?

• Türk Eczacılar Birliği’ni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Faaliyetlere pek katılamıyorum. Mesai saatlerimiz
çok yoğun geçiyor. Mesaimiz bitince hak verirsiniz ki
kendi özel işlerimizle uğraşıyoruz. Bu nedenle Eczacı Odasından uzak kalıyoruz.

Açıkçası çok fazla takip edemiyorum.Yoğunluktan
çoğu zaman arkadaşlarla bile bir araya gelemiyoruz

• Adana Eczacı Odası’ndan beklentileriniz neler?

Serbest eczacılığın işleyişi hakkında pek fazla bilgim
yok ancak büyük sorunları olduğunu biliyorum bu
nedenle kamu eczacılığı daha cazip geliyor.

• Devlet hastanesinde eczacı kimliğimizi yansıtabiliyor musunuz?

Kamu eczacılığı mı serbest eczacılık mı diye sorsak
hangisini seçersiniz?

2006 yılında odada Kamu Eczacıları komisyonu kurulmuştu. O dönem bazı sıkıntılarımızı komisyonda
görüşüyorduk. 15 günde bir toplanıyorduk. Herkes
katılabilsin diye ayda bir toplanma kararı aldık fakat
iş yükümüz çok arttı bu nedenle komisyonu yürütemedik. Bundan sonra da Adana Eczacı Odası’nın
sorunlarımıza eğilmelerini istiyoruz

Sahibinin Sesi

• Son olarak meslektaşlarımıza neler söylemek
istersiniz?
Mesai dışında özellikle hafta sonları olabilir kamu
eczacılarıyla toplanıp görüşmek isterim. Sorunları
konuşup fikir alışverişi yapmak isterim.
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ÇOCUKLUK ÇAĞI

ASTIMI

Prof. Dr. Derya Ufuk Altıntaş

Astım çocukluk çağının en sık görülen sorunlarından biridir. Ülkemizde her 10-15 çocuktan birinde
astıma benzer bulgular vardır. Kesin astım tanısı
koymak kolay değildir. Erişkin ve çocuk astımı arasında hastalığın öyküsü, fizik muayene bulguları,
hırıltı yapan diğer hastalıklar, astımı ağırlaştıran
faktörler,kullanılacak ilaçlar ve dozları,hastalığın sonucu bakımından önemli farklar vardır.

ninde astım ve alerji öyküsü olan çocuklarda astım
riski %33, her iki ebeveyninde astım ve alerji öyküsü
olan çocukta astım riski %60’tır. Alerji astım atağına neden olan faktörlerden sadece biridir. Çocuklarda astımın %80’i alerjik nedenlere bağlıdır. %20
’sinde ise alerjik bir etken gösterilemez. Erişkinlerde
ise alerjik bir nedenin gösterilemediği astımlı vaka
oranı çok daha yüksektir. Ev tozu akarlar, polenler,
mantar sporlar, hayvan tüyleri, hamamböceği, süt,
yumurta, fıstık, fındık, balık, buğday, soya gibi besinler önemli alerjenlere örnek olarak gösterilebilir.
Çevresel faktörler de solunum yolunu tahriş ederek
astım yakınmalarının başlamasına veya artmasına
neden olurlar. Sigara dumanı, kuvvetli kokular ve
parfüm gibi spreyler, ev temizlik malzemeleri yemek
kokuları, boya ve cila kokuları, kömür, tebeşir tozu
pudura gibi kimyasal maddeler, hava kirliliği, hava
ısısı, basınç, nem ve rüzgar gibi hava değişimleri
çevresel faktörlere örnektir.

ASTIM NEDİR?
Astım, solunum yollarının ataklar halinde gelen tıkanmalar ile kendini gösteren kronik bir akciğer
hastalığıdır. Astımda solunum yollarının şişmesi ve
tıkaçların oluşması sonucu havanın akciğerlere girip
çıkması engellenir. Hastalar ataklar arasında kendilerini iyi hissederler. Ataklar sırasında öksürük, göğüste sıkışma hissi, solunumda hızlanma, hırıltı ve
nefes darlığı olur. Astımlı hastalar çevredeki birçok
maddeye astımlı olmayanlara göre daha duyarlıdır
ASTIM AİLEVİ BİR HASTALIKMIDIR? HER ASTIMLI
ÇOCUK ALERJİKMİDİR?
Astım genetik ve çevre faktörlerinin etkisiyle ortaya
çıkan bir hastalıktır. Ailesinde alerjik hastalık olanlarda astım görülme olasılığı daha fazladır. Bir ebevey-
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ÇOCUKLARDA ASTIM TANISI

ÇOCUKLARDA ASTIM TEDAVİSİ

Çocuklarda sürekli veya ataklar halinde gelen öksürük, astım için ipucu olmalıdır. Bunun dışında tekrarlayan hırıltı veya nefes darlığı astımı düşündürmelidir. Astımlı çocuğun muayene bulguları astım
atağı dışında tamamen normal de olabilir. Ancak
muayenede egzama,burun tıkanıklığı,burun akıntısı
ve hapşırıkla kendini belli eden alerjik nezle ve hırıltılı solunumu olan çocuklarda astım akla gelmelidir.
Astımın alerjik kökenli olup olmadığı kararı için; aile
öyküsü çok önemlidir. Ailede özellikle anne-babakardeşlerde alerjik hastalık varlığı araştırılmalıdır.
İkinci olarak çocukta özellikle egzama ve alerjik göz
ve burun nezlesi gibi diğer alerjik hastalıkların bulunup bulunmadığı kontröl edilmelidir. Son olarak ta
deri testleri veya alerjen spesifik bazı kan testleri ile
alerjenin saptanması gerekir.

Astım tedavisinin üç ana prensibi vardır. Bunlar koruma tedavisi,ilaç tedavisi ve aşı tedavisidir.
Koruma tedavisi en basit ve en önemli tedavi şeklidir. İlaç gereksinimini de azaltır. Hastalık solunum
yolunu tahriş eden maddelerden ve alerjenlerden
sakınmalıdır.
Astım ilaçları iki gruptur:
Rahatlatıcı ilaçlar ve koruyucu ilaçlar. Rahatlatıcı
ilaçlar sürekli kullanılmaz, öksürük, hırıltı, nefes
darlığı başlayınca verilir. Salbutamol, terbutalin bu
gruptandır.
Koruyucu ilaçlar ise astımın uzun süreli tedavisinde
ve mutlaka düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu gruba
ise kortizonlu spreyler,montelukast örnek verilebilir.
Astımlı hastanın yakınmaları alevlendiğinde ilk yapılması gereken rahatlatıcı ilacın yarımsaat ara ile 3 kez
almak olmalıdır. Eğer yakınmalarda düzelme olmuyor
ise doktora başvurulmalıdır. Astım atağı sırasında yakınmalar alevlendiğinde antibiyotiklerin, alerji hapı ve
şurupların (antihistaminik) ve buharın yararı yoktur.

ASTIMDAN KORUNMA
Astımlı hastaların en büyük düşmanı sigaradır. Sigarayı başka odada içmek veya hava filitresi kullanmak sigaranın verdiği zararı engellemez. Hastalara
tamamen dumansız bir ortam sağlanmalıdır. Astımlı
çocuklarda basit bir grip nefes darlığına yol açabilir. Bu nedenle gripli olanlarla temastan kaçınmalı
ve her sene Eylül-Ekim aylarında grip aşısı olmalılardır. Grip aşısı gribi tamamen engellemez ancak
sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Astımlı çocukların
bir kısmında evcil hayvanlara karşı alerji vardır. Bu
hastalarda tedavinin en önemli kısmı evcil hayvanı evden tamamen uzaklaştırmak ve evcil hayvanı
olanlarla da temas etmemektir. Mantar sporlar yani
küfler nemli ortamlarda daha iyi yetiştiği için özellikle alerjisi olan hastalar nem oranını azaltmaya
özen göstermelidirler. Klima nemi önlemede uygundur. Buhar makinelerinden kaçınılmalıdır. Bazı
alerjenlerden tam olarak sakınmak olası değildir.
Bunların başında polenler gelir. Polen alerjisi olan
hastalar da polen mevsiminde ev dışında az zaman
geçirerek ,evlerini kontrollü havalandırarak, pikniğe
gitmeyerek kendilerini kısmen koruyabilirler. Evlerimizde baş etmekte zorlandığımız hamamböcekleri
astıma yol açan en önemli alerjenlerdendir. Astımlı
hastaların savaştığı önemli alerjenlerden biride ev
tozu akarlarıdır. Bunlarla mücadelede evdeki nem
miktarı %40’tan az olmalıdır. Astım olan çocukların
odalarına halı serilmemelidir. Yatak çarşafları her
hafta en az 60 derecede yıkanmalıdır. Ev tozu akarlarına karşı alınacak en etkin önlem yatak yorgan ve
yastıkların özel kılıflarla kaplanmasıdır.

Güncel

Aşı tedavisi ancak seçilmiş bazı hastalarda düşünülebilir. Koruyucu önlemler ve ilaç tedavisi ile yeterince düzelmeyen hastalarda aşı tedavisi düşünülebilir. Aşı uzun süreli bir tedavi şeklidir. Uygun kişiler
tarafından yapılmaz ise yeterince etkili olmadığı gibi
bazı yan etkileri de görülebilir. Bu nedenle aşı tedavisine yalnızca Alerji Uzmanları tarafından karar verilmeli ve başlatılmalıdır.
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İLETİŞİM AMA

NASIL?

Ecz.Beyhan ULUSOY

Çevremize şöyle bir bakalım. Bundan sadece 20 yıl
önce hiçbirimizin hayatında yeri olmayan ne kadar
çok teknolojik alete ve imkâna sahibiz. Büyüklerimizin çoğunun, sıklıkla adına dilinin dönmediği ne
kadar çok şeyi biz şu an hayatımızda vazgeçilmez
bir yere koymuş haldeyiz. Mikrodalga fırınlar, dizüstü bilgisayarlar, internet, MP3 çalarlar, uzaktan kumandayla çalıştırılan sayısız alet, infrared ısıtıcılar,
taşınabilir bellekler... Ve tabi ki son yıllarda olmazsa
olmazımız olan cep telefonları.

iletişim araçları olduğunu iddia ededursun, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) cep telefonları ya da baz istasyonlarından maruz kalınan
radyo dalgalarını içeren elektromanyetik alanları
2004 yılı itibariyle “muhtemel kanserojenler” grubuna dâhil etti.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) cep telefonları ve baz istasyonlarının ısıtma yolu ile vücuda verdiği zararları
yayınladığı raporda, cep telefonlarının ısısal etkileri
sonucu vücudun normalde salgılamadığı ısı şoku
proteinleri ürettiğini ve bu proteinlerin vücudun normalden farklı işlemesine yol açtığını açıkladı.

Cep telefonumuz yoksa varlığımızın da anlamını yitireceği günlere doğru koşar adım ilerliyoruz. 2008
sonu itibariyle dünyada 4 milyar cep telefonu kullanıcısı bulunuyor. Türkiye’de ise, Bilgi Teknoloji ve
İletişim Kurumu’nun Nisan 2009 verilerine göre 67
milyon aktif abone, 114 milyon cep telefonu ve 36
bin baz istasyonu var.3G (3.nesil-görüntülü konuşma) uygulamasının başlamasının ardından bu rakamlarda ciddi bir artış olması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen, 4 yıl süren
ve sonuçları Aralık 2004’te açıklanan REFLEX Projesi, cep telefonlarından yayılan radyasyonun insan
ve hayvan kültür hücrelerinin DNA’sında hem tek
hem de çift sarmalda kırılmalara yol açtığını, hatta bununla kalmayıp, kromozomlarda bozulmalara
ve kanser oluşumuna yol açtığı bilinen bazı genlerin aktivitelerinde de değişikliklere yol açabildiğini
gösterdi.

Bizler cep telefonlarımızı fütursuzca kullanaduralım ve telefon üreticileri cep telefonlarının zararsız
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nırken maruz kalacağımız zararı asgariye indirebilmek adına yapabileceğimiz şeyler de yok değil. En
önemli nokta cep telefonunda konuşma süresinin
mümkün olduğunca kısa tutulması ve mevcut olan
yerlerde konuşma için sabit hatların tercih edilmesi. Bunun yanı sıra; konuşma sırasında kulaklık kullanmak, cep telefonunu kullanmadığımız süre içinde vücudumuzdan olabildiğince uzakta taşımak,
geceleri cep telefonunu kapalı tutmak, asansör ve
otomobil gibi dar ve kapalı alanlarda cep telefonuyla görüşme yapmamak, cep telefonlarının konuşma dışındaki ekstra özelliklerini kullanmaktan
kaçınmak, telefonun çaldığı ve çevirdiğimiz numaranın bağlandığı anlarda telefonu baş bölgesinden
uzakta tutmak, kısa bilgi gönderiminde konuşma
yerine mesajı tercih etmek, cep telefonunu çocuklara kullandırmamak ve yanlarında kullanmamak,
gebelikte cep telefonu kullanımını asgariye indirmek, baz istasyonlarının kurulumu için doğru yerler
seçilmesi noktasında servis yetkililerine sorumluluklarını hatırlatmak cep telefonlarından daha az
zarar görmemiz adına alabileceğimiz etkisi azımsanmayacak önlemler.

İsveç’te Lund Üniversitesi’nde yapılan ve sonuçları
2004’te yayınlanan bir araştırmaya göre; sadece bir
seferliğine 2 saat süreyle cep telefonu radyasyonuna maruz bırakılan farelerin beyin hücrelerinin ortalama %2’sinin öldüğü görüldü. Bunun yanı sıra aynı
üniversitede yürütülen benzer bir çalışma, cep telefonu radyasyonunun, deney sıçanlarında kan-beyin
bariyerini tahrip etmek yoluyla beyne zarar verdiğini
gösterdi.
Bunların dışında, cep telefonu radyasyonuna maruziyetin sonuçlarının araştırıldığı çalışmalar, özellikle
yoğun cep telefonu kullanımının uyku/konsantrasyon bozukluklarına, şiddetli baş ağrılarına, stres ve
asabiyete, aşırı yorgunluğa, görme-duyma kaybına,
astım-alerjiye, hipertansiyona, kalp hastalıklarına,
bağışıklık sisteminin baskılanmasına, gebelerde düşük riskinin artmasına ve embriyo gelişiminin zarar
görmesine ve depresif ruh haline sebep olduğunu
gösterdi.
Tüm bunlara bir de cep telefonlarımızın ve baz istasyonlarının oluşturduğu elektromanyetik alanların,
doğal yaşamın tüm dengesini alt üst ettiğini, hayvanların yön bulma duygusunu ve bitkilerin olağan
gelişim süreçlerini bozduğunu da eklemeden geçmemek gerek.

Şu an cep telefonlarının zararları konusunda kuluçka dönemi yaşıyoruz. Umarım ki sigara örneğinde
yaşandığı gibi bu defa da birşeylerin anlaşılması ve
önlemler alınması için milyonların hayatını kaybetmesi veya kronik hastalıklardan muzdarip olması
beklenmeyecektir.

Gündelik yaşantımızda bu denli yaygın kullanımı
olan bir teknolojik ürünü hayatımızdan tamamen
çıkarmamız mümkün değilse de cep telefonu kulla-

Teknolojiyi daha etkin kullanmayı başardığımız sağlıklı günler dileğiyle.
Kaynakça:
“Cep Tehlikesi”
Prof.Dr. Selim ŞEKER
Hayy Kitap 2009
“Tehlikeli Oyuncak”
Prof.Dr. Selim ŞEKER
Hayy Kitap 2005
www.iarc.fr
www.who.int
www.iyibilgi.com
www.teknohaber.com
www.frihost.com
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DOĞALA DÖNÜŞ

Organik Tarım
Ecz.Şebnem BERKER GÜLAÇTI

Gelişen teknolojiye ayak uydurmak, çağın gerisinde
kalmamak, dünyadaki potansiyel açlığa çare bulabilmek adına başlayan ve bu zamana kadar popülerliğini kaybetmeyen konvansiyonel tarıma olan rağbet
kişisel ve toplumsal gelişimle birlikte azaldı. Günümüzde tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların
(ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum
sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başladı. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş
ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik
gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması
temeline dayanan “ekolojik tarım sistemi”
geliştirildi. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü
(Food and Agriculture Organisation,
FAO) ve AB tarafından konvansiyonel
tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde
farklı isimlerle anılmakta. Almanca
ve Kuzey Avrupa dillerinde “ekolojik tarım”, Fransızca, İtalyanca ve
İspanyolcada “biyolojik tarım”, İngilizcede “organik tarım”, Türkiye’de
ise "ekolojik veya organik tarım" eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Organik Tarım sürecinin doğru işlediğinden emin
olmak için senede en az 3 defa habersiz şekilde organik tarım yapılan arazi denetlenir, gerekli örnekler
alınarak test edilir. Sonuçların olumlu çıkması halinde üreticiye ürün için organik olduğuna dair sertifika
verilir. Sertifika alan ürün organik gıda pazarlarında,
marketlerin organik gıda bölümünde sertifikalarıyla
birlikte yer alır. En sık yapılan hata ise her doğal ürünü organik olarak adlandırmaktır. Hormonsuz ürün
demek organik ürün demek değildir. Doğal ürünlerde yukarıda saydığımız kurallar ya da denetim mekanizması yoktur. En önemlisi sertifikaları yoktur.
Organik ürünler bebek beslenmesinde
tercih edilmesi gereken en doğru ve en
sağlıklı ürünlerdir. Günümüzde anne ve
çocuklar için organik besinlerin önemi
giderek artmaktadır. Özellikle hamileliğin ilk üç ayında tüketilecek olan
organik besinler, üretim esnasında antibiyotik kullanılmadığı için,
bebeğinizin bağışıklık sisteminin
daha güçlü olmasına ve sağlıklı gelişmesine yardımcı olacaktır. İlaç,
hormon, katkı maddesi ve diğer
kimyasallar kullanılmadan üretilen
organik tarım ürünleri, standart
ilaçlamalı yöntemlerle üretilenlere
göre daha fazla mineral, vitamin,
antioksidan içermektedir. Aynı zamanda yapılan bazı bilimsel araştırmalar, ilaç ve hormon kullanılarak
üretilen gıdaların, kanser, çocuklarda
gelişme problemleri, sinir sistemi ve beyin
hasarı risklerini artırdığını ortaya koymuştur.
Amerika da 2 yaş altı çocuklar için üretilen tüm
mamaların organik olması için yasa çıkarılmış, organik olmayan mama üretimi yasaklanmıştır. Aldığınız
ürünün organik olduğundan emin olmak için mutlaka sertifikasını sorunuz.

Ancak bir ürünün organik olarak
adlandırılabilmesi için kat etmesi
gereken uzun ve zorlu bir yol vardır.
03.12.2004 tarihinde ülkemizde çıkan
Organik Tarım Kanunu’na göre;organik
tarım yapılacak arazi karayolları genel
müdürlüğü ağındaki ana yollara en az 1
km., ağır sanayi tesislerine 3 km. uzaklıkta
olmalı, en az 3 yıl boyunca toprak kimyasallardan temizlenmelidir. Temizlenme işleminden
sonra toprağın uygun Ph a gelmesinden,kullanılacak
doğal gübrelere, sulama sistemine, hasatın nasıl yapılacağına, ürünlerin nasıl paketlenip dağıtımının nasıl yapılacağına kadar her aşama kanun tarafından
detaylı bir şekilde maddelendirilmiştir.
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EKOTEPE

EKOLOJİK
YAŞAM ÇİFTLİĞİ

Hazırlayan: Ecz.Yeşim AKKAŞ

Değerli meslektaşlarımız, Adana sınırları içerisinde
aileniz ve dostlarınızla gidebileceğiniz, aynı zamanda organik ürün bulabileceğiniz bir çiftliği sizler adına gezdik..ürünler ve çiftlikle ilgili bazı detayları sizlerle de paylaşmak istedik..

• Ekotepe projenizi nasıl gerçekleştirdiniz?
Bu projemin ilk adımları 8-10 yıl geriye dayanır.
1993’te organik tarıma başladım. Tarlayı alalı 17
sene oluyor. Her insanın emeklilik projeleri, hayalleri
vardır. Apartman dairesinde yaşamayayım, bahçem
olsun meşgale olayım ister. Bu bir gönül ve sevda işi.
Proje kendini belli etmeye başlayınca da bu çiftliği
kimseyle paylaşmadan eskitmenin çok anlamlı olmayacağını düşünüp, kendi olanaklarımı kullanarak
projemi 2008 Mayıs’ında halka açtım.

Kurucusu Ahmet Yıldırım, 1990 yılında başladığı Pilsa
Plastik Sanayi A.Ş.’de Personel Ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra, Aralık 2007’de
emekli olmuş bir doğa sevdalısı. Ekotepe’yi bir emeklilik projesi olarak geliştirip, hobi olarak başladığı işi toplumsal bilinç ve duyarlılıkla halk ile birleştirmiş.
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• Organik tarım hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Organik tarım; üretiminde hiçbir kimyasal madde
kullanılmadan, tüketimine kadar her aşamasında
kontrol gerektiren sertifikalı tarımsal üretim şeklidir. İnsana ve çevreye dost üretim sistemlerini kullanarak, kimyasal madde, tarım ilaçları, hormonlar
kullanmaksızın toprağın muhafazası, üretimde
sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün
kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif
bir üretim şeklidir. Organik tarım yapmaya karar
veren bir çiftçi, Tarım Bakanlığı’nın yetkilendirdiği sertifikasyon kuruluşu, denetim şirketlerinden
biriyle anlaşma yapar. 3 yıllık bir yolculuk başlar.
Çiftçinin hem kişisel özelliği hem de arazisinin bu
işe uygun olması lazım. Her isteyen organik tarım
yapamayacağı gibi her toprakta da organik tarım
yapılamaz. Bu denetçiler yılda 2-3 kez haberli habersiz denetimlere gelir. Topraktan, yapraktan ve
üründen numuneler alır. Bizim denetleyen kuruluş
IMO adlı bir Alman firması. Organik ürün alırken
ürünün etiketinde denetim firmasının adı ve sertifika numarasının bulunmasına, etiketsiz organik
ürünlerde; ürüne ait sertifikanın bulunması ve istenildiğinde gösterilmesinin zorunlu olduğuna dikkat
edilmelidir.

• Ekotepe'de neler üretiliyor?
Burada özellikle Ekotepe markalı 2 ürünümüz var.
Erken hasat ve sızma olmak üzere 2 ayrı ambalajda
ekolojik zeytinimiz mevcut. 250cc-500cc ‘lik nar ekşisi çiftliğimizin markalı ürünleridir. Ayrıca bezelye,
soğan, sarımsak, ıspanak gibi kışlık sebze, bunun
yanı sıra üzüm, kayısı, nektarin, bodur elma, dut, incir, badem yetiştirdiğimiz ürünlerdendir. Çiftliğimizde bu ürünlerimizin satışını yaptığımız marketimizde
bulunmaktadır. Köy ürünleri, doğal sabunlar, kuru
meyveler, reçeller, pekmezler, marmelatlar gibi organik ve doğal ürünlerimize Ekotepe marketten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Siz doğa dostlarımızla keyifle,
doğayla, sağlıkla geçireceğiniz bir hafta sonunda
buluşmak dileğimle.

Adana’da büyük marketlerin yanı sıra gönül rahatlığı içinde organik ürün alışverişi yapabileceğiniz yerler;

3 BEYAZ ORGANİK MARKET: Her Cuma taze sebze ve meyve gelmekte,zeytinyağından peynire,salçadan
diş macununa kadar tüm ürünler organik ve de sertifikalıdır.
Adresi: Mahfesığmaz mh. 79132 sk. Çağdaş apt. Zemin Kat No: 9/A Çukurova /Adana
EKOTEPE:Üretim yapılan arazinin bir bölümünde restoran olarak hizmet vermekte bir bölümünde ise
marketi yer almaktadır.
Adresi: Kuzgun köyü No 89 Karaisalı/Adana www.ekotepeorganik.com
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İSTANBUL

2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ

Ecz. Burcu BAĞDAT

İstanbul’un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti unvanını alması Türkiye'nin nihayet

İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olacağını
ilan edilmesiyle birçok etkinlik hazırlandı. 16 Ocak
2010 da Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından
açılış yapıldı. Açılış günü birçok sanatçı kent meydanlarında konserler verdi. Sabaha kadar müzeler
ücretsizdi.Yine yıl boyunca film, caz ve müzik festivallerinin sürmesi planlanıyor. Dışarıdan gelen turistlerin Beyoğlu gibi sanatla iç içe olan semtlere
ulaşımını geç vakitlere kadar kolaylaştırılması sağlanıyor. Ayrıca tüm üniversitelerde yıl boyunca tiyatro
festivallerinin yapılması da etkinlikler kapsamında
yer alıyor.

Avrupa Birliğine kabul edildiği gibi algılansa da bu
geleneksel unvan Avrupa Birliği ne üye olan veya
üye olmaya aday olan başkentlere veriliyor. Bu
proje ilk kez 1980'lerde dönemin Yunanistan Kültür Bakanı tarafından Avrupa Birliği Konseyi’ne
sunulmuştur.1985’te ilk kez bu unvana Atina sahip
olmuştur. Önceleri sadece Avrupa Birliği üyelerine
verilse de sonraları üye olmaya aday ülkelere de
verilmeye başlandı. Bu kararla birlikte İstanbul da
bir grup sivil toplum kuruluşu yerel yönetimin desteğini alarak Girişimciler Grubunu kurdu. Bu grup
dönemin merkez yönetiminin desteğini alarak üniversitelerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da
desteğiyle hazırladıkları projeyi Avrupa' da kültür ve
sanat konusunda uzman kurula başarıyla sundular.
Kurulun olumlu kararıyla 2006 yılının İstanbul 2010
Kültür Başkenti ilan edildi.

Tüm bu hazırlıklar tüm dünyanın kültür şehri sayılabilecek İstanbul’a bir dinamizm getirecek. Kentsel kimliği canlanacak çocuklarımıza kültür mirası
bırakacak. Kentte turizm trafiği artacak. Ülkemizin
sanatsal kimliği tüm Avrupa’ya açılacak. Sanatçılarımız Avrupa tarafından tanınacak. Projeler sayesinde
yerel ve merkezi yönetimle sivil toplum kuruluşları
ve sanatçıların diyalogları artacak. Karşılıklı bilgi ve
deneyimlerin paylaşımı sağlanacak.

İstanbul anlatılmakla bitmez yaşadıkça doyulmaz,
bir kez gidenin aşık olup unutamadığı bir metropol. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış birçok
farklı dilden ve dinden insanı hala misafir etmekte.
Ayrıca Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi görmekte böylece Avrupa' ya kültür ve sanat alanında katkı sağlayabilecek daha doğrusu ülkemizden
Avrupa’ya kültür geçişi sağlayacak coğrafi konuma
sahiptir. Paha biçilmez tarihi eserlerini de unutmamak gerek.

Kültür & Sanat

Ancak İstanbul'un tam anlamıyla bir kültür başkenti
olması için projeler bir yılla sınırlı olmamalı. Öncelikle yerel yönetim alt yapı sorunlarını çözmeli. İşsizlik
canavarı yenilmeli. Sanata ve sanatçıya verilen değer artmalı.
Gelecek kaygısı taşıyan genç dinamik bir nüfus
yozlaşmaktan kaçamaz. Umarız İstanbul’un kültür
başkenti olması sadece İstanbul’la sınırlı kalmaz ve
ülkemizin her köşesine yayılarak kültürel devrim anlamında bir başlangıç olur.
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FİKRET MUALLA
Ecz. Gönül KOCA

bir ömür kendini
sorumlu hissetti ve
suçluluk duydu. Annesinin
ölümünden
hemen sonra babasının 2 defa evlenmesi ve
yaşadığı sarsıntılar Fikret
Mualla’yı sinirli, uyumsuz,
huysuz biri yaptı. 17 yaşında öğrenimini yarıda bırakıp
İsviçre’ye mühendislik okumaya gönderildi. Bu olayı kendisinin evden atılması şeklinde
yorumladı ve içten içe babasına
kin besledi.

Belki hepimiz Dali,
Van Gogh, Picasso,
Gaugin vs….gibi dünyaca ünlü ressamları
tanıyoruz. Peki Türk
ressamlarından kimleri biliyoruz ve bu sanatçılarımıza sahip çıkıyoruz? Her sanatçını
kaderi belki hayatında
çile çekip öldükten sonra eserleri ciddi fiyatlara
satılıyor. Fikret Mualla'da
aynı kaderi yaşayan bir
ressamımız.

Fikret Mualla, İsviçre’de hayatından
kaynaklı psikolojik bozukluk ve çalışmadan yediği baba parası ve rahat bir
yaşam kendisini alkole doğru sürükledi. Bu rahat yaşama babasından gelen
hazır para yetmemeye başladı, parasız ve
yokluk içinde dönemler başladı. Bu arada
resim, mühendislikten daha çok dikkatini çekti
ve bu konuda eğitim almaya başladı. Parasızlığından dolayı dönemim konsolosu Rıza Bey’in desteği
ile Almanya’da Münih güzel sanatlar akademisinde
afiş ve desinatörlük ardından Berlin güzel sanatlar
akademisinde resim eğitimi aldı. Akademide Hale
Asaf ile birlikte Arthur Kampf’ın öğrencisi oldu. Bu
yıllarda babası artık hiç para gönderemez hale gelince Mısır Hidivi Abbas Halim Paşa’dan maddi destek gördü.

Bizde bu sayımızda göstermemiz gereken saygıyı geçte olsa göstermek ve size
ünlü ve başarılı Türk ressamlarından Fikret MUALLA'yı tanıtmak istedik.
Fikret Mualla, 1905 yılında İstanbul Moda’da doğdu. Ailesi
kız çocuk bekledikleri için önceden Mualla adını belirlemişlerdi. Bebek erkek olunca Fikret adı eklendi.
Saint Joseph ve Galatasaray liselerinde okudu. Futbolcu dayısı Hikmet Topuzer’in etkisiyle futbola çok
düşkündü. Fakat 12 yaşında Galatasaray Lisesi'nde
futbol oynarken bir kaza sonucu sağ ayağının kırılmasına ve topal kalmasına neden oldu. Bu olay
hayatı boyunca güvensizliğe ve kendini çirkin hissetmesine neden oldu. Ve büyük bir sarsıntı geçirdi. 2.
büyük sarsıntıyı çok sevdiği annesinin İspanyol gribine yakalanması sonucu ölmesiyle yaşadı. Çünkü
evde ilk grip kendisi olmuş ve annesine kendisinin
bulaştırdığını düşünüyordu. Dolayısıyla bu ölümden

Sanatçı resimlerini hiçbir ekole bağlı kalmadan kendi kafasında oluşturduğu biçimde geliştirdiği guvaş
tekniği ile kağıtlara yapıyor fakat resimlerini sadece
kendisi beğeniyordu.
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uyumsuzluklardan dolayı birçok defa akıl hastanesinde yattı ve alkol tedavisi gördü.
Mualla resimlerinde Paris’i konu edindi giderek ün
kazanmaya başladı. Eserleri koleksiyoncular tarafından toplanmaya başlandı. Fakat kendisine düzenli
bir hayat kuramadı. Resimlerinin daimi müşterisi
olan Madam Angeles’le bu dönemde tanıştı ve Madam Angeles’in koruması altına girdi 1962 yılında
felç geçirdi. Madam kendi evine yerleştirdi ve kendisine burada baktı. Mualla ölümüne kadar felçten
kurtulamadı.1967 te eski sinir bunalımları tekrar
başladı ve önce hastaneye buradan dinlenme evine
yatırıldı ve burada vefat etti.
Fikret Mualla resimlerini yaparken kurumsal sorunları onu pek ilgilendirmemiş, dış etkilere yabancı
kalmış ve çağdaş akımlarından etkilenmemiştir.
İçinden geldiği gibi öznel, coşkun bir lirizimle resimlerini yapmış bir dahidir.

Almanya’da yaşadığı hayat, topallığı, utangaçlığı, yalnızlığından dolayı resim yapmadığı zamanlarda içki içiyordu ve ilk defa bu durumdan dolayı Almanya’da alkol
bağımlılığında dolayı tedavi olmak zorunda kaldı.
Yaşadığı para sıkıntısından dolayı Türkiye’ye dönmek
zorunda kaldı.cGalatasaray lisesinde ve Ayvalık ortaokulunda kısa dönemlerle resim öğretmenliği yaptı.
Mualla bir dönem edebiyata yöneldi kitap yazdı.sonrasında geçimini sahne kostümleri çizerek sağladı.
İstanbul Şehir Sopranosu Zeliha Berksoy’a olan ilgisinden dolayı Beyoğlu’na yerleşti. Nazım Hikmet’le
çalıştı fakat Nazım Hikmet’in Zeliha Berksoy’a ilgisini
hissedince kendisine darıldı .çünkü Zeliha Berksoy’a olan aşkında
mavi gözlü devin karşısında topal,
alkolik yolu Nazım gibi cezaevlerinde değil de tımarhanelerde geçen Muallanın hiç şansı yoktu bu
aşkta!!! Ayrıca açtığı sergilerde
beklediği ilgiyi göremeyince;
yaşadığı duygusal çöküntüler
kendisini içkiye daha çok vermesine neden oldu.

Hayatı boyunca hiçbir zaman hiçbir yetkiye boyun
eğmedi. Ve akıl hastanelerine bu kadar sık yatmasının nedeni de bu uyumsuzluk halinden dolayıdır.
Eğer kendin olmayı istemek, kendini bir sanat yapıtı
yoluyla var etmek, kral çıplak demek bir ruh hastalığı, delilik ise evet Fikret Mualla bir akıl hastasıydı.

1939'da babasının ölümünden sonra kendisine yüklü
bir miras kaldı. Paris’e gitti.
fransa’da 26 yıla aşkın bir
süre yaşadı. Bu sürede uluslararası New York Pavyonu için
Abidin Dino’nun yardımıyla İstanbul konulu 30 kadar en güzel resimlerini yaptı.
Fransa’da yaşadığı dönemlerde
içkiye düşkünlüğü, geçimsizliği,
yaşamındaki dengesizlikler ve
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KİTAP - SİNEMA
KAYIP GÜL
Türkçe dahil 33 dilde basımı yapılan, yayımlandığı her ülkede
çok satanlar listesine girmeyi başaran ‘KAYIP GÜL’, masalsı
anlatıma sahip çağdaş bir fabl. Pek çok kitap eleştirmeni
tarafından St. Exupery’nin başyapıtı Küçük Prens’in tadında
büyüleyici bir roman olarak anlatılan Kayıp Gül; insan doğasındaki çelişkilere, geliş-gidişlere ve de gerçek mutluluğu
aramak üzere çıkılan eşsiz yolculuğa dair etkileyici bir öykü
olmasının yanı sıra yazarı Serdar ÖZKAN’ın ilk kitabı olma
özelliğini taşıyor. 1975 doğumlu olan ÖZKAN ortaokul ve lise
eğitimini Robert Kolejinde, lisans eğitimini Amerika’da Lehigh Üniversitesi’nde işletme ve psikoloji dalında tamamladı.
İstanbul’a döndükten sonra tüm zamanını yazarlığa ayıran
ÖZKAN’ın ikinci romanı ‘Hayatın Işıkları Yanınca’ okurlarla
buluşmak için Kayıp Gül’ün tüm yurtdışı baskılarının tamamlanmasını bekliyor.

2010 FIBA DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI
2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, 28 Ağustos ve 12 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirildi. Şampiyonayı FIBA, Türkiye Basketbol Federasyonu ve 2010 Organizasyon Komitesi ortaklaşa
organize etti. 1986'dan beri üçüncü defa 24 ülkenin katılacağı turnuvanın grup karşılaşmaları İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'de, final aşaması ise basketbol için kapasitesi 15.000 kişiye çıkartılan
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Türkiye eleme maçlarının hiçbirisini kaybetmedi. Bu
dergi baskıya girdiği sırada 12 Dev Adama Sırbistan’la yarı final oynamaya hazırlanıyordu. Dergi elinize
geçtiğinde umarız tarihe adını altın harflerle yazdırmış olur.
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ZEKİ DEMİRKUBUZ’UN MASUMİYETİ
“Hep denedin! Hep yenildin! Olsun! Gene dene!
Gene yenil! Daha iyi yenil!”

Ecz. Raziye Köksal KARTAL

				
Bütün benlikleri ile günaha batmış üç kişi…

Samuel Beckett

Hapisteki psikopat sevgilisine kavuşmak için kendi
isteğiyle pavyonlara düşmüş, kurtulmak için hiçbir
çabası olmayan bir kadın…UĞUR

Pavyona düşen kadın bu kez hayatından şikayetçi
değildir, kurtulmak gibi bir derdi yoktur. Tek derdi hapisteki psikopat sevgilisine kavuşmaktır ve bu yolda
her şey mübahtır.

Kadının peşinde oradan oraya sürüklenmiş,”Mecnun
gibi aşk uğruna yollara düşmüş” içinde yaşadığı aşka
saplantılı, mutsuz bir adam…BEKİR

Yanındaki adam derseniz Yeşilçam jönlerine hiç mi
hiç benzemez. Tıpkı kadın gibi tutku ile sevdiğinin peşindedir o da. Umutsuz ama tutkulu.

Hapisten yeni çıkmış ama içindeki parmaklıkları söküp atmayı başaramamış, hayata adapte olmaya çalışan amaçsız bir insan…YUSUF

Bir gün ; hapisten yeni çıkmış, ne yapacağını bilmeyen ,kaybetmiş bir diğer insan ile yolları kesişir adam
ile kadının.

Tutkularının esiri olmuş ve onların arkasından koşarak hayata meydan okumuş, kendisinin veya bir
başkasının; hep bir hatanın sonuçlarına katlanmak
zorunda kalmış ,hiçbiri masum olmayan yenilmiş insanların hikayesi ‘MASUMİYET’.

Ve “Kader bu ya !” denecek bir sona doğru yol alır
hikaye.
Bu filmin sonuna atfen de filmdeki hikayenin öncesinde yaşananları, sonrasında ‘KADER‘ filmi ile anlatır yönetmen.

Kesişen 3 hayat..
Üç tutunamayan insanın hikayesi. Kendini tutunamayan sananlardan değil ,gerçekten tutunamayanlar
onlar. Samuel Beckett'ten ilham alarak, hayatlarındaki yenilgilere doymayan, daha çok ve daha iyi yenilmek için, hep yeniden deneyen insanlar. Emellerine
kavuşmak için deneyen masum olmayan insanlar.

Aslında Zeki Demirkubuz sinemasında ‘kader’ kavramı yönetmen için başrol oyuncusudur. Filmlerinde
aşk, tutku, kaybediş gibi temaların yanı sıra özellikle
insanın yazgısı vurgulanır. Karakterlerin kaderi kendileridir aslında, kendi seçimleri belirler yazgılarını.
Masumiyet içinse “Bu filmin çıkış noktası çıkışsızlık “
ifadesini kullanır yönetmen. İçlerinde yaşadıkları aşkı
bir türlü gerçekten yaşayamayan, bu yaşanmışlığa
erişmek için her şeyi göze alan ama her şeye rağmen
işin içinden çıkamayan, başaramayan insanlar izleriz
ekranda.

Açılıp kapanan kapıların ışığında izleriz filmi, karanlık
ve aydınlığın hem zıtlığında hem de birbirini soluksuz takip eden kovalamacasında. Kah bir müdürün
odasına açılır kapılar; kah basit, soğuk bir otel odasına.Bir göz atıp çıkma havasında değildir bu girişçıkışlar.O aralıklar olan biteni anlamamızı sağlar. Aynı
anda içeride olma ya da dışarıda kalma seçeneği verilir izleyiciye.

Yönetmenin diğer filmlerini izlemiş olanlar senaryo
ve hareketlilik açısından

Temasal olarak içinde Yeşilçam filmlerinden tanıdık
olduğumuz aşk, tutku, sadakat gibi birçok duyguyu
barındırsa da kullanılan dil, akıştaki melodram ve
karakterler göz önüne alındığında kara film tanımı
daha uygun olur. Tanıdık duygularla tanımadığımız
bir tarz yaratan yönetmen, deyim yerindeyse sinemada bir çığır açar.

Kültür & Sanat

“Masumiyet”i diğerlerinden kolayca ayırır. Daha hareketli daha sesi çıkan karakterler vardır bu filmde.
Haluk Bilginer’in, Derya Alabora’nın ve de Güven
Kıraç’ın kaçırılmayacak oyunculukları ve hiçbiri boşuna yazılmamış uzun tiradları sayesinde film yükselir
ve sinema tarihimizde kült filmler içindeki yerini alır.
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Şevval Sam .........................................Has Arabesk
Işın Karaca .........................................Arabesque
Sertab Erener......................................Rengarenk
Toygar Işıklı..........................................Sonunda
Nev.......................................................Bir Nev-i Alaturka
Ceza.....................................................Onuncu Köy
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Resimdeki İsveç-Danimarka arasındaki köprü (yoksa
tünel mi demek lazım?) bir mühendislik harikası.!!!!

Kültür & Sanat
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PİRİ REİS HARİTASININ SIRRI
Ünlü Osmanlı denizcisi Piri Reis’in 1513’te çizimini
tamamlayarak 1517’de Mısır’da padişah Yavuz Sultan Selim´e sunduğu dünya haritasının Topkapı sarayı hareminde bulunduğu 1929 yılında çok şaşırtıcı
gerçekler de günyüzüne çıkmış oldu.

Bu detayı ilginç kılan ikinci bir neden ise Antarktika
kıtasının 1800 lü yıllarda keşfedilmiş olmasıdır.
Ayrıca Piri Reis’in haritasında Antarktika ile Güney
Amerika birbirine bir kıstakla bağlı olarak gözükmektedir. Oysa bu kıstağın tam 10 bin yıl önce yok olduğu bilinmektedir. Bütün bu şaşırtıcı bilgiler İsviçreli
“uzaylıların izleri” uzmanı Erich von Daniken’ın 1968
tarihli “Tanrıların Arabaları” kitabında, haritanın
uzaylılarca çizildiğini iddia etmesine yol açmıştır.

Atlantik Okyanusu, Avrupa ile Afrika’nın batı kıyıları
ve Amerika’nın doğu kıyılarını gösteren harita güney
kutbunun keşfi ve haritasının çizilmesinden yaklaşık 300 sene önce çizilmişti.Daha da şaşırtıcı olan
haritanın günümüzden 500 yıl önce gökyüzünden
kuşbakışı olarak çizilmiş olmasıdır.

Böyle bir şeyin kanıtlanması çok uzun yıllar alabilir.
Fakat Piri Reis 22.5 derece eğim vererek çizdiği 16
parça dünya haritasıyla dünyanın sanılanın aksine
geoid değil onaltıgen bir yapıya sahip olduğu ispat
etmiştir.NASA da yayınladığı son fotoğrafla buna atıfta bulunmuştur.

Antarktika kıtasının binlerce yıl önceki, üzerinde buz
olmayan halinin tam bir kesinlikle 1513 tarihinde
bu haritada yerini alması da çok ilginç bir detaydır.

Kültür & Sanat
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