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Kötülüğün Sıradanlığı
Alzheimer Önlenebilir
İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

Hızla değişen gündemin sonucu hızla unutmak...
En çok unutulan şey ise insan olmak...
İnsan silüetine bürünmüş iki ayaklı yaratıkların vahşice katlettiği
güzel insanlar... Ülke gerçeklerinin tek bir metinden konuşulduğu
ancak cinayetlerin en ince ayrıntısına kadar anlatıldığı o haberlerin
kazandırdığı bilgi ile neyi nasıl yok edeceğini öğrendiğini zannedenler...
Kutuplaşmalar sonucu bir gencin, bir çocuğun, bir kadının ölmesine,
bir hayatın karartılmasına parça parça üzülen toplum...
Tüketici toplumlarda son nokta gündemi tüketmek olmalı...
Güzel olaylardan, umutlu yarınlardan, sevgi dolu insanlardan,
başarılardan, kazanımlardan bahsedebileceğimiz yeni sayılarda
buluşmak dileğiyle...
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• Bu Sayıda...

Eczacı, Eczacılık ve
Meslek Örgütlerinin Geleceği
Ecz. Tuba ULULAR DEVECİ
Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Uzun süredir eczacı, eczacılık ve meslek örgüt-

ters orantılı olması, istihdam, ithal ilaç, ilaç dışı ürün-

lerimiz yadsınamaz bir sancılı süreçten geçiyor.

lerdeki marka kirliliği, fiyat dengesizliği ve eczane

Sorunların aynılaşması, çözümlerin somut hale ge-

dışı kanallardan satılması (aktar, internet vb.), ilacın

tirilmemesi; sektörümüz üzerinde müthiş bir moti-

kamu ve etiket olmak üzere iki ayrı fiyatının olması,

vasyonsuzluk yaratıyor. Oysa ki sorunların defalarca

personelin eğitim yetersizliği... Sıkıntılarımızdan ba-

söylenmesi, birçok degişik zaman ve yerde konuşu-

zıları.

larak tekrar gibi görünmesi; bizi sorunlar üzerindeki

Odamız bünyesinde tüm bu sorunları içine alan,

tespitlerimizi dile getirmekten alıkoymamalıdır. Bık-

çözüm önerilerinin de birlilkte konuşulup tespit edil-

kınlık hissetmeden, neme lazımcı üsluplardan uzak-

diği başarılı bir çalıştay gerçekleştirdik. Eczacı, ecza-

laşarak, kişisel çıkarlar mesleki çıkarların üzerinde

cılık ve meslek örgütlerimizin geleceği adına bunu

tutulmadan; sorunlar ve çözümler defalarca ma-

yapmak önemliydi. Önümüzdeki günlerde, çözüm

saya yatırılmalıdır. Bu nedenle “Birlikte Yönetelim”

önerilerinin projelendirilmesi ile birlikte “Birlikte Dü-

anlayışı, şimdilerde “Birlikte Düşünüyoruz” başlığı

şünüyoruz” anlayışı çok daha somut hale gelecektir.

altında daha bir anlam kazanıyor.

Sorun tespit etmek, çözüm üretmek, projelendirmek;

Eczacının danışman kimliğinden uzaklaşması,

yapılan ve yapılacak olan teorik çalışmalar olmakla

etik bozulmalar, muayene ücretleri, kki, fiyat farkları,

birlikte yürekli olmak ve kişisel çözüme değil ecza-

katılım payı, fiyat düşüşleri, finans-stok konusundaki

cılık adına çözüme istekli olmak 2015 yılı itibariyle

bilgi yetersizliği, yeni açılan eczacılık fakülteleri, de-

olmazsa olmazlarımız olmalıdır.

lege sayıları ile üye sayıları arasındaki dengesizlik,
somut hale gelmeyen emeklilik, meslek hakkı konusundaki çalışmaların yetersizliği, örgütlü bir meslek
grubu olmamıza rağmen kayıplarımızın bununla
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Özgecan, akıl almaz bir vahşilikle katledildi...
Milletimizin büyük tepki gösterdiği bu cinayetle
ilgili haberler gazete ve televizyonlarda uzun 		
süre yer aldı.
Bu arada bir Bakan “Özgecan benim kızım
olsaydı, silah çeker o katili ben öldürürdüm” dedi.
Yine gazeteler ve görsel medya, daha çok Bakan
Bey’in ceza anlayışını ve suç işleme eğilimi üzerinde
durdular.

Bencillik olan yerde, vicdan barınamaz. Vicdan
en sonunda bencilliğin aşılmasıdır. Vicdan, içimizdeki kamudur. Vicdanın sesi kamunun sesidir.

Oysa o sözlerin arkasındaki felsefe, kamu açısından çok daha önemlidir. Kamuyu temsil etmesi
gereken Bakan Bey, kendi kızı için duyarlıdır. Ateş
düştüğü yeri yakmıştır ve Özgecan O’ nun kızı
değildir.

Özgecan kimin kızıdır?
Bizim kızımızdır diyebiliyorsak, yaşanabilir bir
toplum kurarız.

Bencillik kuşkusuz özel çıkar sisteminin acı
meyvesidir. İnsanlar milyon yıldır paylaşarak yaşadı. “Birimiz hepimiz için” şiarının kökleri oradadır. Bizim kültürümüzdeki el birliği, gönül birliği
oralardan gelir.

Özel çıkar bizi kıran kırana bir kalabalık haline
getirdi. Hayvan sürülerinde bile dayanışma vardır.
Özgecan’ı yakan ateş, yalnız düştüğü yeri değil,
hepimizin yüreğini yakıyorsa; işte o zaman özgür,
barışçı bir toplum kurabiliriz.

Bugün kamu makamlarında bulunanlar
Özgecan’ ı yakan ateşin düştüğü yerde değildirler.
Oturdukları yerler o ateşin çok uzağındadır.
Onlar için, yüreklerini yakmamıştır.

Özgecan bizim kızımızdır !...

Gönül gözleri mühürlenmiştir.
Özeti bencilliktir.

Ecz. M. Muhittin ZEYNELOĞLU
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• Özgecan Bizim Kızımızdır

Milgram Deneyi
Ecz. Buğra ÜSGÜLOĞLU

Kötülüğün
Sıradanlığı
“ Mutluluğun büyük ürpertisi her yanımı sarmıştı.
O’ nun gözlerine bakıyordum ve O da gözlerime bakıyordu.
Tek bir arzum vardı ; evime dönüp altında ezildiğim bu muhteşem
izlenimle başbaşa kalmak. “
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Kötülüğün Sıradanlığı

Soykırım sırasında ABD’ye kaçmayı başaran siyaset bilimci Hannah Arendt duruşmaları izleyenler
arasındaydı. Arendt, Eichmann hakkındaki gözlemlerini 1963 tarihli Eichmann in Jerusalem: A Report
on the Banality of Evil kitabında aktaracaktı. Arendt’e göre kötülük sadece zalim ruhlu insanlar tarafından değil, gerekli koşullar ve motivasyon sağlandığında sıradan insanlar tarafından da rahatlıkla
gerçekleştirilebilirdi. Ona göre Eichmann aptal veya
zeki değildi. Fanatik veya sosyopat değildi. Motivasyonu, ideolojisi değil kişisel yükselişiydi. Eichmann
“kötülüğün sıradanlığı” nın cisimleşmiş haliydi.
Peki gerçekten öyle miydi? Emre itaat, aileleri ve
arkadaşları tarafından sevecen, şefkatli, yardımsever
olarak tanımlanan, normal insanları ne kadar zalimleştirebilirdi? Yale Üniversitesi Psikoloji bölümünde
görev alan Stanley Milgram, Eichmann davasından
ilham alarak davanın başlamasından 3 ay sonra
Milgram Deneyi olarak anılacak ve otorite ve saldırganlık alanında en değerli çalışmalardan birisi sayılacak bir dizi deneyi başlattı.

A

dolf Eichmann Naziler tarafından uygulanmış soykırımın önemli organizatörlerinden
birisi olarak savaştan sonra kaçtığı Arjantin’de 1960
yılında İsrail ajanları tarafından yakalandı ve mahkemeye çıkartılmak üzere İsrail’e kaçırıldı. Duruşma
öncesi tutukluluğu sırasında Eichmann’ı inceleyen
psikologlar kendisinde herhangi bir akıl hastalığı
veya anormal kişilik göstergesi bulamadılar. Psikologların bir tanesine göre kendisinde gözlenen
kayda değer tek tuhaflık ortalama insana göre çok
“normal” olmasıydı. Savunmasında; karar alıcı konumda olmadığını, talimatlara uymaktan başka
bir şey yapmadığını, bu yüzden sebep oldukları
hakkında suçluluk duymadığını söylüyordu. Kontrol kendisinde değildi, ölümler kendisi olmasa da
gerçekleşecekti.

Denekler, bellek ve öğrenmeyle ilgili bir incelemeye katılacakları söylenen, farklı eğitim düzeylerine sahip, posta memurluğu, satıcılık, lise öğretmenliği, mühendislik gibi çeşitli mesleklerden gelen 20
ile 50 yaşları arasında 40 erkekti. Kendilerine anlatılan senaryo, cezalandırmanın öğrenme üzerindeki
etkilerinin inceleneceği üzerineydi. Öncelikle öğretmen görevi verilen deneğe, öğrenci için hazırlanan
oda gösterilmiş ve öğrenciyi cezalandıracak mekanizma açıklanmıştı. Buna göre öğrenci rolündeki
denek (gerçekte ise deney ekibinden olan aktör)
elektrikli sandalye aygıtına kaçamayacak şekilde
bağlanacak ve bileğine de elektrot takılacaktı. Deneğe elektrotun bitişik odadaki şok üretecine bağlı
olduğu söylenmişti.
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Sonuç hem şok edici hem de çığır açıcıydı. Deneklerin hiçbiri 300 volt düzeyine kadar durmadı.
Sadece 5 denek 300 voltun üzerinde deneye devam etmeyi reddetti. 4 kişi bu düzeyden sonra bir
şok daha uyguladı. 2 denek 330 volt düzeyinde, birer denekse 345, 360 ve 375 volt düzeyinde deneye
devam etmeyi reddettiler. 26 denek ise en son seviye olan 450 volta kadar çıkarak kendilerinden isteneni yerine getirdiler. Bu, deneklerin %65’i demekti.
Oysa deney başlamadan önce psikoloji öğrencileri
üzerinde yapılan ankette, tahminlerin ortalaması
bu düzeyin %1 civarında olacağı yönündeydi.
Deneyi bitiren deneklerin çoğunluğu yoğun korku belirtileri gösterirken, bir kısmı sinirsel gülme ve
gülümseme davranışı göstermişti. En yüksek voltaja
ulaşanların çoğunluğu deney bittikten sonra belirgin rahatlama belirtileri göstererek alınlarındaki teri
siler veya beceriksizce sigara yakarken bazı denekler süreç boyunca çok sakin kalmış, çok az gerginlik
belirtisi göstermişlerdi. Milgram’a göre denekler,
kendilerine çocukluklarından beri öğretilen, bir kişiyi istemediği halde incitmenin ahlaksal davranışa
karşı gelmek olacağı kuralını, otoritenin talimatlarını
uygularken terk etmişlerdi.

Bundan sonra denek, öğrenciyi görmeyeceği fakat sesini duyabileceği bitişik odaya alınıyordu. Kendisinden istenen, öğrenciye sorular sorması ve her
yanlış cevapta gittikçe artan dozda şok uygulamasıydı. Düzeneğe göre şokun dozu 15 volttan başlayarak
450 volta kadar uzanıyordu. 300 volt civarı “çok şiddetli şok”, 400 volt civarı “hayati tehlike”, 450 volt ise
“xxx” olarak etiketlenmişti. Deney başlamadan önce
öğrenci rolündeki aktör yerinden kalkmış ve yerine
önceden kaydedilmiş sesleri çalacak bir teyp bırakmıştı. Bu kayıtlarda hafif inlemelerle başlayan tepkiler,
şokun dozu arttıkça şiddetli çığlıklara dönüşüyordu.
Belli bir noktada kalbinin teklediğini haykıran çığlıklar, 300 voltluk şokta deneğin duyabileceği şekilde
duvara atılan yumruğa dönüşüyor, bunun üzerinde
ise öğrencinin bilincini kaybetmiş veya ölmüş olduğunu düşündürecek şekilde ses tamamen kesiliyordu. Denek deneyi bırakmak isterse görevli tarafından
kendisine sakin ama otoriter bir ses tonuyla deneyin
devam etmesi gerektiği söyleniyordu.

Her ne kadar deneyin sonuçları ilk bakışta ortalama insanda gizlenmiş bir canavarı işaret ediyor
gibi görünse de, deneklerin çoğunda otoritenin talimatıyla vicdanları arasındaki çatışmanın izleri, or-
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taya koydukları sadistçe davranışın yarattığı öfke ve
nefret de açıkça gözüküyordu. Eichmann’ı herhangi
bir gerginlik belirtisi göstermeden sakince söyleneni yapan deneklerde aramak ise aceleci bir tavır
olabilir. Diğer denekler kısıtlı kaynakların paylaşımı
için mücadele ediyor olsalardı bu çatışmanın izi ne
kadar sürülebilirdi?
Bir çocuğun annesinin “yapma!” dediğini yapmaması, yani emre itaat etmesi, genellikle elinin yanmasını, karşıdan karşıya geçerken ezilmesini veya
karnını sağlıksız besinlerle doldurarak hastalanmasını engelleyerek sağlıklı yetişmesini, kısaca hayatta
kalma ihtimalinin artmasını sağlayan bir davranıştır.
Demek ki otoriteye itaatin her koşulda olumsuz olarak nitelendirilebileceği söylenemez. Ne var ki daha
büyük çocukların kurak olmayan topraklar bulmak,
nüfus aktarımı yaparak kişi başına düşen kaynak
miktarını arttırmak veya daha çok hammadde ve pazar bulabilmek için liderler ve onların ideolojilerinin
etrafında toplanarak giriştikleri katliamların olumlu
olarak nitelendirilmesi nadirdir. 20. yüzyıl en yoğun
şekilde belgelenebilen savaşlara şahit olmuştur. Bu
durum birçok insanı aceleci ve hatalı bir şekilde 20.
yüzyılın en acımasız yüzyıl olduğu sonucuna ulaştırmıştır. Oysa II. Dünya Savaşı askerinin açıktaki düşmana öldürme amacıyla ateş etme oranı %15-20
olarak tahmin edilmiştir. Yıllar süren seferlerde açlık
baş gösterince yaralı veya zayıf arkadaşlarını besin
ihtiyacını gidermek için kullanan daha eski çağların
askerlerine kıyasla yufka yürekli bile sayılmaları da
olasıdır, ki bu da hatalı bir değerlendirme olurdu. İnsanın yazılı tarihi birkaç bin yılla sınırlıdır ve bu süre
insanın genetik yapısında davranış farklılıkları oluşturabilecek değişikliklerin görülebilmesi için yeterli
değildir. Fark, insanların içinde bulundukları koşullarda saklıydı. Büyük meydan savaşlarında otoriteyle bağlantısı azalan ve düşmanından agresyon veya
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pes etme mimiklerini göremeyecek kadar uzak olan
askerler öldürme konusunda daha büyük tereddüt
içindelerdi. Bu tereddüt ilerleyen zamanlarda daha
küçük birlikler, eğitimde insan figürlü hedefler kullanma, birlikte savaşacak grupları birlikte eğitme,
öldürmenin sorumluluğunu grubun tamamına dağıtma ve askerin öldürmedeki sorumluluğunu emri
veren otorite figürü veya askeri hiyerarşiye yansıtma yöntemleriyle giderilmiş gözüküyor. Artık askerler daha küçük gruplar halinde, emir vericiyle sürekli
temas halinde savaşıyorlardı ve Vietnam Savaşı’nda
ABD askerinin öldürmek için ateş etme oranı %90’a
yükselmişti. Milgram deneyi ise bilimin çok saygın
olduğu bir çağda saygın bir üniversitede gerçekleştiriliyordu. Bu kapalı ve son derece önemli alanın
emir vericisi saygın bir bilim insanıydı ve denekle
sürekli temas halindeydi. “O’nun” muhakkak bir bildiği vardı, o halde O’ na itaat gerekliydi.
Fakat sadece otoriteye sahip olarak emir vermenin itaati sağladığını düşünmek büyük yanılgı olur.
Milgram deneyinde bilim insanlarının, denek kendilerine karşı çıktığında itaatin devamını sağlamak
için sırayla kullandıkları 4 tane ifade vardı.
1- Lütfen devam edin.
2- Deney için devam etmeniz gerekiyor.
3- Devam etmeniz kesinlikle çok önemli.
4- Başka seçeneğiniz yok, devam etmek 		
“ zorundasınız ”.
4. ifade diğerlerinden farklı olarak rica veya deneyin devam etmesinin, bilimsel açıdan önemli
olduğunu düşündüren bir algı içermeden mutlak
emir içeriyordu. Milgram deneyi sonradan 150 voltta 4. emri içerecek şekilde tekrarlandığında, hiçbir
denek bu emirden sonra deneye devam etmedi.
Mutlak otorite yetersizdi, bu otoritenin kendisine

• Kötülüğün Sıradanlığı

otorite, sıradışı bir liderdir. Ortalama insandan kendini ayırt eden güce, etkileyiciliğe, olağanüstü özelliklere sahip lider,
topluluğu harekete geçirir ve toplulukla
etkileşir. Kendisi takipçilerini büyük bir
güçle sürükler ve takipçileri de O’nu sahip olmadığı özelliklerle donatarak değiştirir. Birçok durumda ise karizmatik
otorite takipçileri tarafından yaratılır. O
devrimcidir, enerjiktir ve rakipsizdir. Her
şeye gücü yeter, her şeyi bilir, günlük
ekonomik, politik veya yönetimsel görevleri küçümser. Tamamlaması gereken
bir misyonu vardır. Takipçilerini Mahatma Gandhi gibi kurtuluşa ulaştıracaktır.
Veya Adolf Hitler gibi mahvoluşa...
20. yüzyıl karizmatik otorite figürü kıtlığından çok uzaktı. Adolf Hitler, Gandhi’yle zıt uçlar
gibi görünse de onunla birlikte en çarpıcı karizmatik otorite örneklerinden birini oluşturdu. Takipçilerivvvne ve kendine göre O, sınırsız sorumluluğu
yüklenecek güce sahipti. Halkının barışı sevmesini
ama gerekirse kahraman olmasını talep ediyordu.
Konuşmaları çok kuvvetliydi, varlığı bile büyülemek
için yeterliydi. Üst düzey bir memuru yarattığı etkiyi
şöyle anlatıyordu: “Mutluluğun büyük ürpertisi her
yanımı sarmıştı. O’ nun gözlerine bakıyordum ve O
da gözlerime bakıyordu. Tek bir arzum vardı ; evime
dönüp altında ezildiğim bu muhteşem izlenimle
başbaşa kalmak”. Vejetaryendi, hayvanseverdi, sanatçıydı, çocukları çok severdi, sigara düşmanıydı.
Sıradan insanın zayıflıklarına sahip değildi, Nietzsche’nin üstinsanı O olmalıydı. Bu özelliklere sahip
olup olmadığının ise imge bir defa olgunlaştıktan
sonra bir önemi yoktu. İmge kendisi ve takipçileri
tarafından adım adım yaratılmıştı. Artık yola birey
olarak Hitler değil, imge devam edecekti.

itaat edilmesini sağlayacak bir hedefi (önemli bir bilimsel araştırmanın sonuçlandırılması) ve bu hedefe
giden yolda kendisine yardımcı olacak katılımcılara
ihtiyacı vardı. Argümansız emir, itaat sağlamıyordu.
Eichmann ve benzerlerinin itaatini anlamak için bu
bilgiyi Max Weber’ın otorite sınıflandırmasıyla birlikte düşünebiliriz.
Max Weber üç çeşit otorite tanımlamıştır. Geleneksel otorite, meşruiyetini topluluğun geçmişten
gelen geleneklerinden ve inançlarından alır. Patrimonyal devlet, ekmek getirici erkek ve evi düzenleyici kadın rolleri, saygı duyulan yaşlılar geleneksel
otorite örnekleridir. Geleneğin getirdiği statüye
boyun eğilir çünkü “hep öyle olmuştur”. Yasal (rasyonel) otorite ise gücünü anayasadan, hukuktan ve
bürokrasiden alır. Kanun ve emsallere dayalıdır, kanuni yükümlülüklere vurgu yapar.
Max Weber’ın konumuzu yakından ilgilendiren
otorite tanımı ise karizmatik otoritedir. Karizmatik
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• Kötülüğün Sıradanlığı

Ta ki arkasında hesabı tutulamayacak kadar acı
bırakarak, bir zamanlar akıllarını başlarından aldığı
takipçileri tarafından tek suçlu olarak gösterilene
kadar...
Öyleyse otorite, itaati yaratıcı olduğu kadar, itaat
tarafından yaratılandır. Düzeni veya karmaşayı sağlayabilir ve kural olarak biri olumlu diğeri olumsuz
olmak zorunda değildir. Beyaz önlük giyebilir veya
silah tutabilir. Ona sahip olmak veya ona itaat etmek en çok iz bırakan davranışlar gibi görünse de,
zaman zaman kendini gösterebilen bir seçenek
daha vardır. Bertrand Russell bu seçeneğe şu şekilde
işaret eder: “Buraya kadar hep kumanda edenlerle
edilenler üzerine söz söyledim, halbuki üçüncü bir
tip daha vardır - yani çekilenler. Bazı kimseler zorba
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olmadıkları halde boyun eğmeyi reddedecek kadar
cesurdurlar”. Bu insanlar zamanları geldiğinde emir
alanlar ve verenlerin kalabalığı arasından tarihe başka notlar düşebilirler. Belki de kaderleri Hitler gibilerden çok Eichmann gibiler tarafından belirlenen
talihsiz konuklarını “Çalışmak özgürleştirir” yazısıyla
karşılamış imha kamplarına farklı bir ifade kazırlar:
“Bir daha asla”...

Kaynakça
1- Fromm, E. (1993). İnsandaki yıkıcılığın kökenleri (1. cilt) 		
(Ş. Alpagut çev.) İstanbul:Pavel
2- Caillois R. (2014). Karizmatik İktidar. Cogito,6-7,79-90
3- Russell, B.(1990). İktidar (Mete Ergin çev.) İstanbul:Cem
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Mevzubahis

Ecz. Zühal Seher CENGİZ

Önünde ceket ilikleten meslek halinden,

Ülke gündemi gibi mesleğin gündemi de çabuk

medyada sahte ilaç satan, hastaneye hayali

değişiyor. KKİ’ ler, zincir eczane modelleri, koopera-

hasta yatışı yaptırıp sahte rapor düzenleten

tiflerin güçlenmesi gerekliliği, her cuma düşen ilaç

meslek diye aksettirilmeye başlandık. İnsanın

fiyatları, rafta eriyen sermaye, fiyat farkları ve artışı,

aklına ‘bu iddialar algı yönetimi mi acaba?’

yok olan meslek ağırlığı, artan fakülte sayısı ile doğru

diye geliyor.

orantılı olarak artacak işsiz eczacı sayısı... Sorun çok

Bir aralar çok konuşulan zincir eczane uygulaması için zemin mi? Eczane güvensiz bir yer imajı mı?
Dar boğazda olan eczacının imaj düşünecek hali
kalmadı belki ama daha kötü günler gelmez umarım... Halbuki bahsedilecek bir sürü şey var. Mesela
can ve mal güvenliği olmadan nöbetini tutan eczanelerden bahsedin. Hastalara muayene ücretinin

çözüm pek yok. Çözüm üretmeye çalışanın sesini
duyan da yok. Sessizlik, sakinlik diz boyu... Platformlarda cümleler hep aynı. O zaman birşey yapmalı!
Bu sözü hatırlamışsınızdır. Birlik beraberlik içinde,
omuz omuza meslek için artık ‘birşey yapmalı!’ 2015
protokolünün mesleğimize kazanım sağlamasını
diliyorum... Zira kaybedecek kanımız kalmadı...

eczane ile ilgisi olmadığını anlatmakta ne kadar
zorlandığımızdan bahsedin vs.
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• Mevzubahis

Ecz.Fatma Feyza ÇETİN

tanı: yetersiz... tedavi: başarısız...

alzheimer
önlenebilir...

Biz de “Kullanışlı Aptallar ” mıyız?
Hastalığı 1906 yılında tanımlayan ve adını veren Dr. Alois Alzheimer
nadir görülen bir beyin rahatsızlığı yaşayan 51 yaşındaki hastasının
öyküsünü anlatır. Otopsi sonucunda hastasının beyninde saptanan
karakterize plaklar ve yumaklar bugün de Alzheimer hastalığının
ayıredici bulgularıdır.
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• Alzheimer Önlenebilir

heimer hastası demanslıdır ama,
her demans hastası Alzheimer
hastası değildir. Ama demansın en
sık görülen tipi Alzheimer’dır. Öte
yandan yaşlanma ile Alzheimer’e
yakalanma olasılığı artmaktadır.

Plaklar amiloid beta, yumaklar ise tau proteinleridir... Transgenik fare modelleri genel olarak hastalık
patogenezinde Aβ’nın daha çok başlatıcı ancak tau
patolojisinin hastalığı oluşturduğu hipotezini desteklemektedir. Mayo Clinic Laboratuarları’nda Alzheimer ‘dan yaşamını yitiren 3600 hastanın beyni
üzerinde yapılan son araştırmada ise Alzheimer‘da
bilişsel yetenek bozukluğu ve hafıza yitiminde mekanizmanın asıl yöneticisi tau proteinleri olarak görülmüştür... Böylelikle son 25 yıldır amiloid üzerine
yoğunlaşan Alzheimer araştırmalarına, bu bulgu ile
gelecekteki çalışmalar için yeni bir bakış açısı sunulmakta....
YAŞLILIKTA ALZHEİMER KAÇINILMAZ 		
SON DEĞİLDİR...
Normal yaşlanmada beyinde doğal bazı değişiklikler ve kayıplar olur ama Alzheimer’da normal yaşlanmadan farklı olarak, zihinsel kayıplar sonucunda
hasta yeni bilgileri öğrenememektedir. Alzheimer
hastalığı mikroskopik olarak beyinde anormal protein depolanmasıyla karakterize, sinir hücrelerine
yada nöronlara saldırarak dejeneratif bozukluğa neden olan, hafıza kaybı, düşünce ve konuşma yetisinde bozukluk ve davranışlarda değişiklik, psikolojik
sorunlar gösteren ilerleyici bir hastalıktır...
Geri dönüşümü olmayan ve ilerleyen bir hastalık
olan Alzheimer, halk arasında yanlış bir tanımlama
ile demans ya da bunama olarak bilinir... Her Alz-
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ALZHEİMER İSTASİSTİKLERİ
VE ÖLÜM...
Dünya genelinde 44 milyon insanın Alzheimer
veya demans olduğu ve 2030 yılında rakamın 76 milyon ve 2050’de ise 135 milyon olacağı öngörülüyor...
Amerika’da Alzheimer hastası sayısının 5 milyon
civarı olduğu, 85 yaş üzeri nüfusun neredeyse yarısının Alzheimer’lı olduğu ve 2050’de 14 milyon
olacağı tahmin ediliyor... Amerika’da son 10 yılda
büyük hızla büyüyen hastalığın salgın boyutuna
geldiği endişesi var...
Ülkemizde ise 250 bin dolayında olduğu öngörülmekte ( Türk Geriatri Derneği bilgilerine göre) ve
yaşlı popülasyonun artmasıyla bu sayının da artması beklenmektedir.
Hastalığın hedef alması ile beyinde kimyasalları,
nörotransmitterleri, asetil kolini üreten nöronlar diğer sinir hücreleriyle bağlantısını keser ve sonuçta
ölür. Ölüm genellikle belirtilerden 7-8 yıl sonra görülmektedir...
A.B.D’ de yapılan istatistiklerde her yaştan ölüm
nedeni olan hastalıklar arasında 6. sırada ve 65 yaş
ölümlerinde ise 5. sıradadır... 2000 ve 2008 yılları
arasında kalp hastalıklarından ölüm %13 azalırken
Alzheimer ölümleri % 66 artmıştır... 2009 ve 2010
yıllarında diğer ölüm nedenleri azalırken Alzheimer
neredeyse artan tek ölüm nedenidir.

• Alzheimer Önlenebilir

değildir. Ancak süreci yavaşlatmak ve bazı semptomların şiddetini azaltmak mümkündür. Bu nedenle erken ve doğru tanı çok önemlidir.

HASTALIĞIN MALİYETİ
2012 yılında dünyada Alzheimer’ın da dahil olduğu demans tedavisi için harcanan para 200 milyar dolar ile Türkiye’ nin o yıllardaki bütçesine yakın
iken bu rakamın 2050 yılında 1.1 trilyona ulaşacağı
ve kamu sağlık harcamalarının 6 kat, bireysel harcamaların ise 5 kat artacağı öngörülüyor... Öte yandan
Alzheimer‘lı hastanın bakımı ile ilgilenen yakınları
için ise kayıt dışı ve negatif bir maliyet söz konusu.
Milyarlarla ifade edilecek bir değer tutarında bakım
ücreti ödenmeden Alzheimer’lı hastaların bakımı
aileleri tarafından üstlenilmekte. Genel olarak büyük zorluklarla bu işi üstlenenler hem ciddi depresyonlar, hem de mali sıkıntılarla karşı karşıya olduklarından ciddi para, zaman kaybı yaşamaktadırlar...
ALZHEİMER TANILARI NE KADAR GERÇEKÇİ?
Alzheimer Hastalığı’nın kesin nedeni henüz bilinmemektedir.
Ancak riski artıran bazı durumlar vardır;
60 yaş üzerinde risk artar. 80-90 yaşından sonra risk sabit kalır.
Kadınlarda daha sık görülür, hastalık süresi daha uzundur.
Eğitim düzeyi arttıkça hastalığın ortaya çıkışı gecikir.
Bazı genetik özellikler, Alzheimer Hastalığı’nın		
ortaya çıkışını kolaylaştırır.

Diğer risk faktörleri: Kafa travması, tiroid hastalıkları, depresyon, sigara ve alkol kullanımı, kalp hastalığı,
vitamin B12 eksikliği, ilaç ve madde bağımlılığı, viral
enfeksiyonlar, toksinler ve otoimmün hastalıklardır.
Alzheimer Hastalığı’nın kesin tedavisi henüz mümkün
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Alzheimer Hastalığı tanısını tek başına koyduracak bir test yoktur. Demansın varlığı kanıtlandıktan sonra, demansa neden olabilecek diğer tüm
durumların olmadığının gösterilmesi gerekir. Bu
nedenle; Alzheimer Hastalığı tanısı için nörolojik
muayene, kan testleri, zihinsel testler, beyin görüntülemesi yapılmalıdır. Bazı durumlarda ise; EEG,
SPECT, lomber ponksiyon ve psikiyatri konsültasyonu gerekebilir. Alzheimer Hastalığı bulaşıcı değildir
ama bazı durumlarda bulaşıcı hastalıkların da araştırılması gerekir.

Tanı yöntemlerinin çok önemli olduğu
bu hastalıkla ilgili adı bizde saklı Adana ‘da
özel ve ünlü bir hastanede eczacı bir arkadaşımızın birebir yaşadığı bir olay tanı koyma
aşamasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Eczacı arkadaşımız kısa süre önce rahatsızlanan yakınını ünlü bir hastanemizin
nöroloji bölümüne götürüyor. Görevli hekim
testlere başlıyor ve test sonucunda arkadaşımıza hastasının Alzheimer olduğunu ve ilaç
tedavisine başlayacağını söylüyor.
Ama test süresince hasta dışında içeri girip çıkanlarla, telefonlarıyla vs. fazlasıyla ilgili olduğunu gözlemlemiş olan arkadaşımız
bu kadar önemli bir hastalığa bu biçimde
tanı koyulmasını-en hafif ifadeyle-inandırıcı
bulmadığını söylemesi üzerine testler tekrarlanıyor ve sonuç,
Alzheimer yok !
Yorumları size bırakıyor ve dikkatli olun
diyoruz... !

• Alzheimer Önlenebilir

ALZHEİMER ÖNLENEBİLİR Mİ?

ALZHEİMER YA DA TİP 3 DİYABET’DE 		
İLAÇLAR TEDAVİ EDİYOR MU?

İlaçların yetersiz kalması tıp çevrelerini yeni formül arayışlarına iterken, bir grup bilim insanını da
hastalığın önlenmesi yolunda çalışmaya yöneltti...

Alzheimer Hastalığı’nın tedavisinde kullanılan ilaçlar
1-Kolinesteraz İnhibitörleri
1. Donepezil HCl
2. Rivastigmine tartarat
3. Galantamine

Cambridge Üniversitesi’nde hazırlanan bir rapor
Alzheimer vakalarının üçte birinin önlenebileceğini söylüyor. Amerika ve Londra’dan araştırmacıların
oluşturduğu bir ekip Alzheimer için karekterize 7
risk faktörü belirledi.

2-NMDA reseptör agonisti
4. Memantine
3-Gingko biloba, Piracetam, Bazı vitaminler
4-Antidepresanlar, Antipsikotikler.
Modern tıp bilinen ilaç tedavileri ile ne yazık ki hızla artmaya devam eden Alzheimer‘ın tedavisinde de
ilerlemesinde de çaresiz... Alzheimer tedavisi için üretilen bu ilaçlar, Alzheimer’ı tedavi etmemekte sadece
semptomları gidermekte. Bozulan beyin aktivitelerini
geri getirememekte, düzeltememektedir.
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•
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•

Diyabet
Orta yaş yüksek tansiyon
Orta yaş, obezite
Fiziksel aktivite eksikliği
Depresyon
Sigara içme
Düşük eğitim.

• Alzheimer Önlenebilir

Bu rapor Kopenhag’da yapılan dünyadaki en
önemli demans araştırmacılarının bir araya geldiği
en büyük toplantı olan Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı (the Alzheimer’s Association International Conference 2014)’ nda sunuldu.
Bu durumda hastalığa yakalanmanın önlenmesine yoğunlaşmak belki daha gerçekçi olacak diye düşünülebilir... Bulgular yine bizi beslenme ve fiziksel
aktiviteye doğru götürüyor... Alzheimer istatistikleri
incelendiğinde diyabetli hastalarda hastalığa yakalanma oranının %65 daha fazla olduğu ve Alzheimer‘in oluşumunda glikoz alımı ve insülin direncinin
rol aldığı saptandığı için Alzheimer aynı zamanda
Tip 3 Diyabet olarak da anılıyor...
ORTA ZİNCİRLİ TRİGLİSERİTLER (MCT)
Bir çoğumuz kilo almamak ya da hastalanmamak
için yağlı beslenmeden uzak durmaya çalışıyoruz…
Tıp çevrelerinde son zamanlarda bu inancın da
yersiz hatta zarar verici olabileceğine ilişkin görüşler yaygınlaşmaya başladı…Bunlardan biri düşük
oranlı yağlı beslenmenin Alzheimer hastalığına
neden olabileceği endişesi... Bir diğeri ise MCT yağlarının Alzheimer’ ı önlediği konusunda yaygın kanı..
Prof. Dr. Ahmet Aydın da ketonik beslenmenin
önemli bir savunucusu.
Orta zincirli yağ asitleri (MCT) en iyi keton cisimciği kaynağıdır. Yağların içinde en fazla MCT Hindistancevizi yağında vardır. Hindistancevizi yağının
yaklaşık üçte ikisi (%60) MCT’dir. Palmiye yağındaki
oran %55. Anne sütünde ve tereyağında ise bu oran
%12 civarında. Geri kalanın tamamına yakını uzun
ya da çok uzun zincirli yağ asitleri. Sıvı yağlardaki
MCT oranı ise %10’dan çok daha düşük.
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Prof. Dr. Ahmet Aydın anlatıyor;
Beynimizin hayatiyetini sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyacı var ve öncelikli olarak kullandığı enerji
kaynağı da şeker (glükoz). Beyin hücrelerinin glükozu
kandan içerlerine alabilmek için insüline ihtiyaçları
vardır. Ama bu insülin pankreastan gelmiyor. Beyin
kendi insülinini kendisi üretiyor.
Bildiğiniz gibi unlu-şekerli gıdaları fazla yiyenlerde
insülin direnci yani metabolik sendrom gelişir. İnsülin
direnci nedeni ile kan glükozu yeteri kadar beyin hücresine geçemez ve beyin hücresi aç kalır.
Alzheimer gibi hastalıklarda beyin hücresine geçen glükoz azalmıştır. Bu durumda enerji yetersizliğine giren beyin dokusu atrofiye olmaya, yani dumura
uğramaya başlayarak küçülüyor (Resim 4).
10-20 yıl içerisinde bellek, konuşma, hareket ve kişilik bozuklukları ile karakterize klasik Alzheimer tablosu oluşuyor
Düşük şekerli diyet Alzheimer’dan da koruyor.
Ama bazıları için düşük şekerli bir diyetin nasıl beyin dokusundaki glükozu artırdığını anlamaları zor.
Aslında anlaşılmayan şey şu. Siz hiç şeker yemeseniz
de vücudunuz yağlardan ve proteinlerden glükoz
yapıyor. Buna biyokimya biliminde glükoneogenez
deniyor. Üstelik insülin direnci de olmadığı için glükoz
kullanılabiliyor.
Glükoz beyinin birinci öncelikli enerji maddesi ama
beyin hücreleri yağ metabolizması sonucu elde edilen keton cisimciklerinden de tıpkı glükoz gibi enerji
kaynağı olarak faydalanabiliyor. Bu şekilde hücrelerin
canlı kalması sağlanıyor. Zaten keton cisimciklerinin
beyin kan akımını artırdığı da gösterilmiştir. Şöyle
düşünün açlık grevlerine katılan insanlar niçin açlıktan ölmüyorlar? Çünkü depoladıkları yağları yıkarak
keton cisimciklerine dönüştürüyor ve glükoz yerine
yakıt olarak kullanıyorlar. Keton cisimciklerinin hipoglisemili hastalarda bilişsel fonksiyonları düzelttiği
de görülmüş.

• Alzheimer Önlenebilir

Düzenli kullanıldığı zaman Alzheimer (tip 3 diyabet) hastalığına karşı koruyucu özelliği vardır. Özellikle kişi acıkma periyodlarında yani karnı kazınmaya başladığı anları tespit edip bundan 30-60 dak.
önce tüketmeli diyor
Bu yağları taşıyan en önemli kaynak Hindistan
cevizi yağı etkileyici bir öykü ile başladı ama ne yazık ki beklenen umudu da vermedi :
Öykü yine bir tıp doktorunun yaşadıklarıydı; Dr.
Mary Newport 50 yaşında erken Alzheimer tanısı
koyulan eşine Hindistan cevizi yağından zengin diyet uygulayarak hastalığın uzun süre gerilemesine
yol açmış, bu çalışmasını kitaplaştırmış ve bir umut
kaynağı olmuş... Amerika’da Hindistan cevizi yağı
çılgınlıgına doğru giden bu umut bir süre sessizlikten sonra eşinin hastalığı tekrarlaması, bunun üzerine Dr. Mary Newport’un 2014 de bu iddiasından
tamamen olmasa da kısmen vazgeçmesi ile hızını
azaltmış... Dr. Mary Newport şimdilerde bu konuda ketonik beslenmeyi önemli bulduğunu tekrarlarken, daha erken evrede ve daha çok araştırma
yapılması gerektiğini söylemekte .
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Zerdeçal
Yine yapılan çalışmalarda henüz hayvan deneyleri ile sınırlı da olsa zerdeçal hafızanın güçlendirilmesi için kullanılabilecek önemli bir drog olarak
Alzheimer hastalığı için umut olmakta.
Antienflamatuarlar
Alzheimer’da enflamasyon olduğu düşüncesi ile
yapılan çalışmalarda naproxen ve celecoxib’le yapılan 1-3 yıllık uygulamada bu ilaçların etkin olmadığı
görülmüştür.
Ginkgo biloba
Ginkgo biloba yaprak extraktlarının (Avrupa FK’ne
göre standardize edilen) 240 mg/gün dozda kullanıldığında demans ve Alzheimer hastalığını önlediği kanıtlanmıştır.
Deniz tuzu
Kaliforniyalı bir biyokimyacı olan Jacques de
Langre 30 yıldan fazla süredir deniz tuzu ile çalışmalar yapmakta. Langre zararlı olan tuzun işlenmiş tuz
• Alzheimer Önlenebilir

olduğunu söylerken beyin fonksiyonlarının düzgün
çalışması için deniz tuzunun zorunlu olduğunu ve
eksikliğinde Alzheimer ve demans gelişeceğini iddia etmektedir. Tuz eksikliğinin beyinde elektriksel
ileti eksikliğine, bunun da zihinsel yetilerin yitimine
yol açabileceğini söylemekte.
Omega yağ asitleri
Çoklu doymamış yağ asitlerinin (PUFA) omega-3
ve omega-6 yağ asitleri olmak üzere iki ana grubu
vardır. n-3 PUFA takviyesinin hayat boyunca bilişsel
gelişim, işlev ve zayıflama üzerine etkisini incelemek amacıyla literatür taranmış ve 3692 calışma
içinden tedavi süresinin 3 ay ve daha fazla olduğu
34 randomize-kontrollü çalışmanın sonuçları ayıklanmış ve %95 Güven düzeyinde incelenmiştir. Yapılan bu meta analiz, 1031 bebek, 151 çocuk, 3657
erişkin ve 6794 yaşlı bireyden oluşmaktadır. Plasebo
ile karşılaştırıldığında n-3 PUFA takviyesinin bebeklerde bilişsel gelişimi (zihinsel gelişim ölçeği: 0.33;
Psikomotor gelişim ölçeği: 0.27; Dil: 0.27; motor:
0.29; bilişsel yetenekler: 0.31) belirgin olarak arttırdığı bulunmuştur.
Öte yandan çocuklarda, erişkinlerde ve yaşlılarda
n-3 PUFA alımı kompozit hafıza, beynin yönetimsel
fonksiyonları (dil, motor vs) ve işleme hızı açısından
bilişsel işlevi arttırmamış; sadece dikkat-konsantrasyonu arttırmıştır. n-3 PUFA alımı ile bilişsel performans (hatırlama, anlık ve gecikmeli kelime anımsama, düz ve ters sayı dizisi testi, hızlı görsel bilgi
işleme, kelime akıcılık testi, yalın ve seçmeli tepki
süresi) artışı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Ayrıca, n-3 PUFA takviyesinin yaşlı bireylerdeki bilişsel
zayıflamayı veya Alzheimer Hastalığı’nın etkilerini
azaltıcı bir etkisi bulunmamıştır.
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Sonuç olarak, n-3 PUFA takviyesi bebeklerde bilişsel gelişimi belirgin oranda arttırırken çocuklar,
erişkinler ve yaşlılarda bilişsel performansı arttırmaz. Başta DHA olmak üzere n-3 PUFA takviyesi bebeklerde bilişsel gelişim için yararlıdır.
Balık tüketimi
Önceki çalışmaların sonuçlarının çelişkili olmasından ötürü, Demans ve Alzheimer Hastalığı oluşma
insidansı ile Omega-3 Yağ Asitlerinin alımı arasındaki ilişkinin incelendiği prospektif kohort çalışmalar
üzerinde bu meta analiz çalışması yapılmıştır.
Yapılan Meta Analizde, balık tüketiminde haftalık 100gr’lık bir artış Alzheimer oluşma riskini %11
azaltıyor; daha yüksek oranda balık tüketimi bu
oranı %36’ya taşıyorken, uzun zincirli Omega-3 yağ
asitlerinin Alzheimer oluşma riskini etkilemediği sonucuna ulaşmış. (Balık tüketiminin ve Omega-3’ün
demans üzerine etkisi bulunamamış).
Wu ve arkadaşları, yaptıkları meta analizde ulaştıkları, balık tüketiminin Alzheimer riskini azalttığı
yolundaki sonucun 3 nedenle gerçekleşmiş olabileceğinden bahsetmektedirler. Bunlardan biri balığın
vitamin, esansiyel amino-asitler ve eser elementler gibi bilişsel fonksiyonu iyileştiren faktörlerden
zengin bir besin oluşu, bir diğeri ise yüksek oranda
balık tüketiminin sağlıklı beslenme ve yüksek sosyo-ekonomik hayat standardının bir belirtisi olması
dolayısıyla bu kesimin daha yüksek bilişsel performansa sahip oluşudur. Doymuş yağların tüketiminin demansı arttırdığı sonucuna varan önceki bir
çalışmadan yola çıkarak balık tüketiminin koruyucu
etkisinin aslında doymuş yağların daha az tüketilmesinden kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir.

• Alzheimer Önlenebilir

Fiziksel aktivite

SONUÇ

Fiziksel aktivitenin yüksek olduğu bireylerde ileride Alzheimer veya hafif bilişsel aktivite bozukluğu
riski daha az bulunmuş.
Antioksidan tüketimi
Antioksidan içeren meyve sebze ve çayların oksidatif strese karşı savaşarak yaşa bağlı bilişsel zayıflamayı önlediği kabul edilse de son zamanlarda
çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Antioksidan tüketimi ile demans /Alzheimer arasındaki ilişkiye dair
bulgular homojen değildir. Bu nedenle antioksidan
kullanımının Alzheimer üzerine olumlu ya da olumsuz etkilerinden söz etmek için henüz erken...
B12 ve Dvit
Az sayıda da olsa B12, D Vitamini eksikliği ile Alzheimer arasında bir ilişki olduğu belirlendi.

Alzheimer dünyada ve ülkemizde hızlı ilerlediği ve
sadece hastayı değil yakınlarını da derinden etkilediği için daha geniş sayıda nüfusu ilgilendiriyor. Bu nedenle hastalıkla ilgili yapılan araştırmalar ve sonuçları
önem kazanıyor.
Bilimsel araştırmaların güvenilirliği, tarafsızlığı giderek daha sorgulanır olmak zorunda.
Yıllarca inanılan bazı bilimsel sonuçlar (ki daha
kuramsal haliyle bile değişmez yasaymış gibi algılanmakta...) zaman geçtikçe “ aslında öyle değil böyleymiş” deyip özürle geçiştirilirken ve bu yanlışın uygulandığı insanlarda bu durum sağlıksızlıkla sonuçlanırken
araştırmaların sahiplerine hiçbir sorumluluk yüklenmemekte…
“Bilimsel araştırma sonuçları daha çok ortamda
paylaşılmalı ve özgürce tartışılmalı “diyoruz ya hep…
Yakın zamanda yumurta ile yaşadıklarımızı, statin
kullanımındaki kuşkuları, osteopeni de ilaç kullanımı
konusundaki çelişkileri, antidepresanlar ve yükselen
toplumsal şiddette rolü vb. düşünüldüğünde, “Alzheimer bilgi kirliliği” konusunda da büyük olasılıkla
benzer durumların yaşanacağı kuşkudan öte gerçeklik
gibi görünüyor...
Belki de Alzheimer’daki çaresizliğimizin ve hastalığın yıllar geçtikçe korkutucu biçimde artmasının önlenmesindeki sır yanı başımızda bizi korkutup durdukları deniz tuzunda saklı (!)...
Ya da sır olmayanı; yaşlıları hayatın içerisine katmak, kenarda bırakmamak, zihinsel aktivitelerini artıracak programlar uygulamak... Kısacası yaşlı insanını
kafaya takan bir yönetim anlayışı benimsemek...
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Ama gerçekçi olunacaksa hasta etmeden önce hastalıktan korumayı vazife edinen bir sosyal devlet anlayışı ne kadar akılcı ise kapitalist globalci anlayıştan
bunu beklemek de o kadar akıl dışı olsa gerek ...

üzere olduğumuz mesleki gerekliliğimizi yeniden
kazanabilmek adına; gazetecilikte kullanılsa da bu
tanımı daha geniş anlamıyla kullanıp soralım…
Acaba biz eczacılar uluslararası ilaç sanayinin
kullanışlı aptalları mıyız?
Bizi mesleki olarak doğrudan ilgilendiren yanıyla
ilaç araştırmaları konusunda da -kullanışlı olduğumuz kesin de bakalım sonucunda hain mi aptal mı
olacağız diye - 17 Aralık’tan sonra medya çalışanlarındaki gibi bir kırılma noktası mı beklemeliyiz.?
KAYNAKLAR:

Son zamanlarda bir tanım özellikle ülkemizde sık
kullanılır oldu... “Kullanışlı aptallar”... Fransız gazeteci Ariane Bonzon bunu Türkiye’de son dönemde
özellikle medya çalışanlarının düştükleri alçaltıcı
durumu tanımlamak için kullandı.
Aslında tanım eski... İktidarlardan elde ettikleri
karşısında onların söylediklerini, istediklerini sorgulamadan yapan, sınıfına ihanet eden ve farkında olmadan kendi siyasal duruşunun ya da inancının yok
olmasına neden olan kişiler ya da kurumlar ile ilgili
kullanılmakta...
Ama öyle tuttu ki bu tanı, her iki taraf birbirini
suçlamak için kullanırken, bir itiraf, bir özür tanımlaması olarak kendileri için de kullanmaya başladılar... Bazı gazetecilerin söyledikleri gibi “alçak olmaktansa aptal olmak daha tercih edilir bir durum”
olmalıydı...
Mesleğimize yaptığımızı alçaklık ya da aptallıkla
açıklamak zorunda kalmamak için, epey geciktiğimiz sorgulama mekanizmasını çalıştırıp, yok etmek
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Ecz. Hayriye GÜLTEKİN KARABULUT

Platonik

Okumalar...
Sonra kaldırdı gözlerini okuduğu kitaptan.
Kirpik uçları yanıyor, kaşınıyordu.
Kırpıştırmakla geçmedi...
Kapattı kitabını, yasladı başını koltuğuna...
Kapattı gözlerini...
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• Platonik Okumalar

‘‘İyi ki göz kapaklarımız var’ diye geçirdi içinden

Dişlerini fırçalasa ferahlardı belki biraz... Sert bir kahve

hayıflanarak… Kendi istemiyle dünyaya kapatabileceği

yapsa kendine… Telefonunun can çekişen şarj uyarısına

perdelerinin olması hoşuna gitti. Tekrar açtı gözlerini. Ta-

takıldı gözleri. Hayat sadece kendisi için mi durup kal-

vandaki avizelerde ve yer yer çatlaklarda endişeli karın-

mıştı acaba, yoksa geriye kalanlar için akıp gidiyor muy-

calar gibi gezindi gözleri... Tutarsız, amaçsız…

du kendi aklıselim mecrasında? Susuzluklarından daha

“sevgi, yönlenişin nesnesinden yoksun kalmasıyla

büyük kadehleriyle insan emeği içip gülümsüyor muy-

mı sonsuzlaşıyordu*bir bakışa, bir seslenişe, düşen bir

du saray erkanı? Birileri yerde yatana tereddüt etmeden

kirpik tanesinin işaretine muhtaç değil miydi*onu sürek-

kurşun sıkarken yüzlerini kapatmayı ama kimliklerini

li yenileyecek, besleyecek bir ümide, bir bedene, bir va-

kaçtıkları arabada unutmayı planlıyorlar mıydı havasız

ade gereksinim duymaz mıydı*var olanın ötesini umut-

odalarda? Zaytung hangi dalkavuk tespiti haber yapmış-

suzca elde etme isteği ruh ile beden arasındaki ilişkiyi

tı bugün? Arkadaşları sıkışık, kocaman gülümsemeli sel-

bozmuyor muydu*yani bir çeşit yoksunluk hali, bir çeşit

fıeler yayınlamışlar mıydı? Ali İsmail’in annesinin bakışları

patalojik hastalık değil miydi karşılıksız sevgi*yoksa zi-

bugünde duvarda asılı yaramaz bakışlı, hiç yaşlanmaya-

hinsel bir yanılsa...”

cak resme takılıp kalmış mıydı adaletsizliğin katmerleş-

Mutsuz bir çocuk ağıdıyla sıyrıldı düşüncelerinden.
Ardından kızgın ve hırçın bir kadın sesi duyuldu. Kalkıp
bir baksa mıydı acaba? Hem biraz çay demlerdi. Midesi

tirdiği acıyla?
Kollarını bağladı göğsünde… Kalabalıklarla doldurmayı bilemediği yalnızlığına sarıldı sıkı sıkı…

düğüm düğüm, ekşi acılar içinde... Elleri gezindi saçla-

Tüm kirli ve karanlık renklerin kederini hissetti için-

rında… Sonra tekrar düştü kucağına çaresiz bir kabul-

de… Huzursuz bir endişe eşlik etti devamına... Teker te-

lenişle...

ker bulup çıkarttığı her duygusu yaktı içini ayrı ayrı…

‘’bir insana duyulan sevgi; kendisi içinde var olan,

‘’aşağılanma, eziklik, öfke, alay edilme korkusu, öz

kendisi aracılığıyla ancak kavranan ve kavranması baş-

benliğe olan güveni yitirme, kendini değersiz görme, bir

ka hiçbir şeye bağlı ve bağımlı olmayan şey miydi*gö-

diğerinin beğenisine ve onayına muhtaç olduğunu his-

rünüm, kendi başına var olmayan ve ancak bağlı ya da

setmenin zavallılığı, acı ve çıplak gerçekleri algılamak-

bağımlı olduğu şeyin içinde var olan mıydı*neye karşı

tan uzak ilkel duygu refleksleri, kendini tekrar tekrar ve

olduğunu bilmediğin ve ancak boyun eğebildiğin bir ka-

sürekli üreten bir acıma duygusu, nedeni bilmediği piş-

yıtsızlık duygusu gibi tarifsiz çoğunlukla…*potansiyel

manl...”

ve yoğun bir enerjinin özgürleştirilmesi gibi başlayan,
zamana yayılan, yayıldıkça zayıflayan...*

Ağır geldi... Vazgeçti. Sızım sızım sızladı diş etleri.
Ağzında zehir gibi bir ikiyüzlülük tadı... İstemsiz attı ağzı-

kişisel bir ayrıcalık ve öznellik talebi kadar...

nın kenarında bir kası… Son bir gayret araladı gözlerini.

yani...

Eskimiş terliklerinde takılı kaldı uzun uzun...

aslında...

Sonra...

ölümcü...’

Ayağa kalktı............

Uyandı...
Ne kadar zaman geçmişti acaba? Kestiremedi. Üşümüştü... Kalkabilse… Kalın bir hırka geçirse sırtına...
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• Platonik Okumalar

Ecz. Esra HAKÖVER

Bilimde

Marie Curie
Olabilmek

Marie Cuire yaşam öyküsü ‘bilimde kadın olmak
ne demek’ sorusunun tam olarak karşılığıdır.
25
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• Bilimde Marie Curie Olabilmek

Dünyaya geldiği dönemde düşman işgali altında olan ve genç kızlara üniversite eğitiminin yasaklandığı bir ülkede yaşayan, küçük yaşlarından
itibaren hayatın acı gerçekleriyle tanışmak zorunda
kalan, tüm bunlara rağmen 67 yıllık ömrüne sayılamayacak başarılar sığdırmış, cesur ve inatçı bir
bilim kadının hayat hikayesi... Marie Cuire yaşam
öyküsü ‘bilimde kadın olmak ne demek’ sorusunun
tam olarak karşılığıdır. Her alanda olduğu gibi erkek egemenliğinin olduğu, kadınların birey olarak
neredeyse hiç yer alamadığı bir düzende başarılarıyla kendisini kanıtlamış ve efsaneleşmiş bir kadın
figürü olan Marie kendisinden sonra gelen nesillere
örnek niteliği taşımaktadır.
Maria Salomea Sklodowska 7 Kasım 1867 tarihinde Polonya ‘nın Varşova kentinde doğdu. 19.
yüzyıl Polonyası, Prusya ve Rusya arasında ülkeyi
parçalamak üzere yapılan anlaşma gereğince Rus
egemenliği altındaydı. Öyle ki bu şehir lehçede
Warszawa iken Rusçalaştırılıp Varşava’ya dönüştürülmüştü. Polonya halkı ise kendi kimliklerini ve
dillerini koruyabilmek için var güçleriyle mücadele
ettiler. Resmi yerlerde Rusça konuşup, Rusça eğitim
alırken; evde basımı yasaklanmış metinlerden Lehçe öğrenimlerini gizlice devam ettiriyorlardı. Marie
ailesinin en küçük üyesiydi. Annesi szlachka olarak
adlandırılan Polonya ‘ya özgü soylular sınıfı mensubuydu. Szlachka yaşam tarzı o günün şartlarıyla
kültürel olarak taban tabana zıt denebilir. Çünkü bu
kesim kadın ve erkek eşitliğini öngörüyor ve kadına ekonomik özgürlüğünü elde etmesini sağlayacak olanakları veriyordu. Marie Curie ilerleyen yaşlarında annesinin ailesinden aldığı bu yaşam tarzının
kendisinin üzerinde çok etkili olduğunu belirtmiştir. Bu altyapı ona mücadele ruhunu ve cesaretini
aşılamıştı. İki yıl arayla önce 14 yaşındaki ablasını tifus salgınından, daha sonra da annesini tüberküloz
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hastalığından dolayı kaybetmiş olması Maria’ da
ciddi bir depresyon başlangıcına neden olmuştu.
Girdiği bu depresyondan lise eğitimine başlaması ve çalışmaya dört elle sarılmasıyla kurtuldu. Lise
eğitiminin sonlanmasıyla belirsiz bir gelecek kaygısı yaşamaya başlayan Maria, Polonya Üniversiteleri’nin sadece erkekleri kabul etmesinden dolayı tek
çaresinin yükseköğrenim yapmak üzere yurtdışına
gitmek olduğuna karar verdi. Önce ablası Bronya,
bir yıl sonra da Maria Paris ‘e giderek eğitimlerine
devam ettiler. Paris’ te fizik lisansını tamamlayan
Maria, arkasından matematik lisansına başladı. Bu
süreç içerisinde Pierre Curie ile tanıştı. O dönemde
Pierre Curie Endüstri Fizik ve Kimya Okulu laboratuarının başkanlığını yapmaktaydı. Bu tanışmadan
kısa bir süre sonra ortak çalışmalara başlayan çift,
1895 yılında hayatlarını birleştirme kararı aldı. Marie
Sklodowska Maria Curie adını aldı.

• Bilimde Marie Curie Olabilmek

1896 yılında fizikçi Henri Becquerel uranyum
tuzlarıyla ilgili ‘ışın ‘ yaydığını gözlemlediğine dair
bir hipotezi olduğunu duyurdu. Aynı yıl Marie
Cuire uranyum ışınlarıyla ilgilenmeye başladı. Bu
aşamada Maria‘ya eşi Pierre Curie yardımcı ve destek oldu. Pierre Curie düşük elektrik yüklerinin ölçülmesiyle ilgili geniş çaplı çalışmalar yapmış
ve kardeşi Jacques Curie ile bu yüklerin kesin
ölçümünü yapabilen bir elektrometre düzeneği
icat etmişti. Marie Curie bu aygıtı uranyum ışınını nicel olarak belirlemekte kullandı. Çalışmaları
sırasında bu ışınımın ortam sıcaklığından ya da
aydınlığından bağımsız olduğunu, içerilen uranyum miktarıyla doğru orantılı olduğunu gördü.
Daha sonra çalışmalarına farklı bir yön verdi ve
uranyum dışında ışın yayma özelliği olan başka
elementler olup olmadığını araştırmaya başladı.
Bu çalışmalar sonucu toryum bileşiklerinin de benzer ışınlar yaydığını keşfetti. Daha sonra toryum
ya da uranyum tuzları yerine bu iki elementin
maden filizlerini koyarak (doğada söz konusu ele-
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mentin başka maddelere karışmış haldeki tuzlarını içeren kayalar) uranyum ya da toryuma göre
çok yüksek bir ışınıma sahip yeni bir element
olduğunu keşfetti. Bu çalışmalara devam ederken
eşi Pierre Curie ile bu bilinmeyen element ile ilgili
yoğunluk artışını saptamak üzere çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalar sırasında elementleri ayrıştırmak
için yeni bir teknik icat edip ‘Radyoaktivite’ adını
verdiler. 1898 yılı içerisinde Polonyum ve Radyum
isimlerini verdikleri iki yeni element bulduklarını
duyurdular.
1903 yılında Henri Becquerel, Marie Curie ve
Pierre Curie Nobel Fizik ödülüne doğal radyoaktivitenin keşfinden dolayı layık görüldüler. Bu
güzel gelişmenin yanında özellikle radyumu saf
olarak elde etme aşamasında olduğu gibi Marie ve eşi yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştı. Bu özellikle Pierre Curie ‘ de sürekli bitkinlik
hali, şiddetli kol ve sırt ağrılarına neden olmaktaydı.
Parmak uçlarındaki yanıklar ve kapanmayan yaralar
gözle görünür derecelere ulaşmıştı.

• Bilimde Marie Curie Olabilmek

Nobel ödülü aldıktan üç yıl sonra Pierre Curie
Paris’ te bir at arabasının altında kalarak yaşamını
yitirdi. Marie Curie evliliği süresince ve eşinin ölümünden sonra, kadın olmasından kaynaklanan zorluklarla ve önyargılarla mücadele etmek zorunda
kalmıştı. Basının da zaman zaman yer verdiği şekliyle Marie Curie eşinin desteği olmadan bu çalışmaları yapabilecek kabiliyeti olmayan, çoğunlukla
eşine asistanlık yapmış birisiydi. Bilim dünyasında
ve basındaki bu imajı yıkmak için çalışmalarını
hızlandırarak devam etmiştir.
1911 yılında radyumun atom ağırlığını daha keskin biçimde belirlenmesi ve metal radyumu elde
etmesinden dolayı kimya alanında ikinci Nobel
ödülüne layık görüldü. Böylece Marie Curie fizik
alanında aldığı birinci Nobel ödülüyle Nobel
ödülü alan ilk kadın olurken, kimya alanında aldığı ikinci Nobel ödülüyle bu ödülü iki kez alan ilk
bilim insanı olmuştur.
Bir yandan bilime katkılarıyla bir efsane olmayı
başaran Marie Cuire, özel hayatıyla da ilgili ciddi baskı ve eleştirilere maruz kalmıştır. Kocasının
ölümünden dört yıl sonra eşinin yakın arkadaşı
ve öğrencisi Paul Langevin‘ le yaşadığı ilişki ikinci
Nobel ödülü almasının bile önüne geçmiş ve bu
başarısından yeterince bahsedilmemesine neden
olmuştur. Langevin’ in evli olması Marie Curie ‘ye
saldırmayı bekleyen çevreler için iyi bir neden olmuştur. Bunca baskı ve tacize dayanamayan Marie Paris’ i terk etmek zorunda kalmıştır. Dikkat çeken bir nokta ise tüm spekülasyonların tek suçlu
olarak görülen Marie Curie üzerinden yürümesi,
Langevin’ e hiç maledilmemiş olmasıdır.
Sonraki dönemlerde Marie Curie Paris Üniversitesi’ nde Radyum Endüstrisi‘ni kurmuş ve endüstrinin
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ilk müdürü olarak atanmıştır. Buna ek olarak Varşova‘da Radyum Endüstrisi kurulması ve laboratuarının oluşturulması aşamasında en ince ayrıntılarla
dahi ilgilenmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda savaş
cephelerinde kızı Irene ile birlikte bizzat bulunarak askeri savunmaya tıbbi destek sunmuştur. Bu
bir nevi gezici radyoloji servisi hizmetiydi. Öyle
ki cephede olay mahallindeki radyografiklerle tespit edilen mermiler çıkartılmış ve yaralı askerler
tedavi edilmiştir. Bu hizmet için 20 araç kullanılmıştır. Bu kamyonetlere o dönemde ‘’Küçük Curie’’
adı verilmişti. Buna ek olarak Marie Curie kızı Irene
başta olmak üzere yüz elliden fazla X ışını teknisyeni yetiştirdiği kız teknisyen okulunu kurmuş ve
eğitim vermiştir.
Marie Curie 1934 yılında kan kanserinden dolayı öldü. Ölümünden önce ölümüne neden olacak hastalığın verdiği acıları daha çok hissetmeye
başlamıştı. Ancak bunun radyasyon maruziyetinden kaynaklandığına inanmadığı ve radyasyonun
tehlikeli olduğunu düşünmediği için saklamayı tercih etmiştir.
1911 yılında Nobel ödülünü aldıktan sonra
yaptığı konuşmasında radyoaktiviteden ; “Doğumuna tanık olduğum ve yetişmesine olanca gücümle katkıda bulunduğum bir çocuk. O çocuk
artık büyüdü ve çok güzel bir çocuk oldu” şeklinde bahsetmişti. 40 yıl sonra insanlığın faydasına kullanılması hayal edilen bu bilimin nükleer
bombalarda kullanılıp yüzlerce insanın ölümüne
ve onlarca yıl bebeklerin sakat doğmasına neden
olacağını bilmek, Marie Curie ve emeği geçen tüm
bilim insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktü.
Ve insanoğlu ‘’O GÜZEL ÇOCUĞU’’ korkunç amaçları uğruna kirletti..

• Bilimde Marie Curie Olabilmek

iŞYERiNDE

PSiKOLOJiK
(Mobbing)
TACiZ
“Mobbing, duygusal bir saldırıdır.
Bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik
olarak düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistematik
bir biçimde uygulanan psikolojik bir terördür.”
Ecz. Özlem DÜNDAR

Heinz Leymann(1976)

“İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere
yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden,
yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya
da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine
veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve
davranışlar bütünü” olarak tanımlanır mobbing kavramı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Yerinde Psikolojik Taciz Bilgilendirme Rehberi’nde.
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• İşyerinde Psikolojik Taciz ( Mobbing)

Ş

iddet kavramı oldukça geniş bir yelpazeye yayılırken (cinayet, silahla yaralama, saldırı, kaba
şiddet, taciz, tecavüz, tehdit, eşyaya zarar verme,
sinir gösterileri, küfür, hakaret,..) mobbingte esas
olan iş yerinde psikolojik baskı/taciz olarak tanımlanmaktadır. Davranış göstergeleri ise genel olarak;
bıktırma, yıldırma, kurumun hizmetlerinden yoksun
bırakılma, aşağılanma, izin ve görevlendirmelerden
yararlandırılmama, zorla tayin, izolasyon, iğneleme,
olumsuz eleştiri, iş yükleme, iş eksiltme, görev tanımı dışında işler verme, söylenti yayma, kınama,
yaftalama vb gibi doğrudan kaba şiddet içermeyen,
sistematik, tekrar eden ve belirli bir süreye yayılmış
tavırlardır.
Normal bir çatışmayla psikolojik tacizi ayıran temel nokta, taraflar arasındaki güç dengesizliği ile söz
konusu davranışların hangi sıklıkta gerçekleştiği ve
ne kadar zamandır devam ettiğidir. Psikolojik tacizde, ısrarla tekrarlanan ve sürekli devam eden davranışlar söz konusudur, bu nedenle sıradan bağımsız
çatışma davranışları psikolojik taciz oluşturmaz.
Psikolojik saldırıyı mobbing olarak
tanımlamak için;
• İşyerinde gerçekleşmelidir.
• Üstler tarafından astlarına uygulanabileceği  
gibi, astları tarafından üstlerine de uygulanabilir
ya da eşitler arasında da gerçekleşebilir.
• Sistemli bir şekilde yapılmalıdır.
• Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır.
• Kasıtlı yapılmalıdır.
• Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma
amacında olmalıdır.
• Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya
sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.
• Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli
veya açık olabilir.
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Neden Mobbing Uygulanıyor?
Mobbing doğrudan bir fiziksel şiddet veya çatışma içermediğinden tanımlanması ve ispatlanması
oldukça zor bir kavramdır. Dolayısıyla yapılan çalışmaların farklı sonuçları olabilmektedir. Ülkelerin
sosyo ekonomik yapısından toplumsal kabullere,
genel kültürel yargılara, iş yerinin örgütsel yapısına,
sektörel farklılıklara, bireyin kişilik özelliklerine kadar
çok farklı faktörler bir arada değerlendirilebilir.
Noa DAVENPORT ve arkadaşlarına göre, “özellikle
yaratıcı insanların, ürettikleri yeni fikirlerin diğerlerini rahatsız etmesi nedeniyle psikolojik taciz davranışlarına maruz kalma olasılıkları daha fazladır. Çoğu
durumda mağdurlar, daha yüksek mevkilerdekilere
tehdit oluşturdukları için seçilmiş kişilerdir. Duygusal zekâları yüksek, dolayısıyla esnek, hassas ve kendi davranışlarını gözden geçirebilen, başkalarının
davranış ve duygularını yüksek seviyede hissedebilen, yeni fikirler üretebilen, farklı bakış açıları ile dünyayı yorumlayabilen kişilerin mobbinge daha fazla
maruz kaldıkları” ifade edilmektedir.
Diğer şiddet şekillerinde olduğu gibi mobbingi sadece bireyin kişisel niyetinden çıkarıp sistem
sorunu haline dönüştüren en önemli nokta; buna
izin veren, uygun ortam yaratan, tedbir almayan ve
hatta bu ortamdan fayda sağlayan (tazminatsız işten çıkarma, kadrolaşma, vb) iş yeri koşullarıdır.
• İşyerinde Psikolojik Taciz ( Mobbing)

Aynı zamanda kurumun / iş yerinin örgütsel yapısının bu duruma izin vermesi, işsizlik, mağdur /
mağdurların kişisel yapısı, örgütsüz çalışma ortamları bu şiddet türünün yaygınlaşmasına neden olmaktadır.
Özel sektörde rekabetçi ve çalışanı korumayan iş
ortamı, hiyerarşik örgütlenme yapısı, verimlilik / karlılık kaygısı sonucu yetersiz istihdam, yoğun çalışma
temposu bu duruma uygun zemin hazırlamaktadır.
Kamu kurumları gibi esnek ve yönetim zafiyeti
gösteren kurumlar, kadrolaşmaya uygun örgütsel
yapılar, atama-terfi ve rekabet koşullarının fazla olduğu ve adil olmadığı yapılar mobbingin her yerde
karşımıza çıkabileceğini göstermektedir.
Leymann’ın bir çalışmasına göre; çalışanlar arasında doğrudan mobbinge maruz kaldığını düşünenler; Amerika %15, İrlanda %7,9, Norveç %8,6,
İsveç %3,5, İspanya %5.
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“AB ülkelerinde yaygınlık oranları % 2-15 arasında değişmektedir. Ülkemizde ise bazı sendikalar ve
STK’larda % 50’lik bir oran olduğu iddia edilmektedir. Aynı zamanda mobbing en çok üniversiteler,
sağlık kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, hizmet, sağlık
ve eğitim sektörleri ile insanların yakın ilişki içinde
çalıştıkları ekip, grup çalışması gerektiren yerlerde
görülmektedir. (Sefa Bulut, Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Alo 170’e yapılan mobbing başvuruları
değerlendirmelerinin bir kısmı şöyledir;
Sektöre göre;
%70 özel sektör, %30 kamu, %15 hastaneler,
%9,8 MEB, %4 Üniversite (ilk üç sıra)
Eğitim durumuna göre;
Lisans; Kamu %40, özel sektör %38
Lise; Kamu %26, özel sektör %27
Başvuru nedenlerine göre;
İstifaya zorlama %16,94
Kötü muameleye maruz kalma %15,31
Sözlü taciz %14,64 / Ayrımcılık %11,8, / Hakaret %11,65

• İşyerinde Psikolojik Taciz ( Mobbing)

Farkındalığın yeterli düzeyde olmamasından ve
kavramın bizim gündemimize çok yakın zamanlarda girmeye başlamasından dolayı, yapılan araştırmalar genelleme yapabilmek için yeterli değildir
ancak yapılan birkaç çalışmanın sonuçları bile sorunun oldukça önemli boyutlarda yaşandığını düşündürmektedir.
Mobbingin Mağdur Üzerinde Etkisi;
1. Kendini göstermeyi engelleme; sözünü kesme,
yüksek sesle azarlama şeklinde gerçekleşen davranışlar,
sürekli eleştiri,
2. Sosyal ilişkilere saldırı; çalışan iş ortamında 		
yokmuş gibi davranılması, iletişimin kesilmesi,
3. İtibara saldırı; asılsız söylenti, hoş olmayan imalar,
4. Mesleki durumuna saldırı; nitelikli iş verilmemesi,
anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi,
5. Kişinin sağlığına doğrudan saldırı; ağır işler 		
verilmesi, fiziksel şiddet tehdidi, cinsel taciz vb.

Mağdur sadece bu baskıya maruz kalan değildir.
Mobbinge tanıklık edenler, mağdurun ailesi ve sosyal çevresi de aynı şekilde etkilenmektedir.

MOBBİNGLE MÜCADELE
Farkındalık yaratmak, bilinç oluşturmak, sorunu tarif etmek, psikolojik destek, çözüme yardımcı
noktalardır. Konuyla ilgili dernekler ve çalışmalar ülkemizde vardır.
Aynı zamanda yasal düzenlemeler sonucu kazanılmış davalar vardır. Ancak sorunun temel olarak
çözümünde örgütlü çalışma hayatı çok önemli yer
tutmaktadır. Sendikaların konuyla ilgili çalışmaları
ve toplu iş sözleşmelerine giren düzenlemeler mevcuttur.
İşveren açısından mobbinge uğrayan çalışanın
verim kaybı, iş gücü maliyet kayıpları, tedavi masraflarından dolayı kuruma/işverene yarattığı maliyet hesapları(!) yapıladursun...
Esas olan; tüm çalışanların çalışma hayatında
insanca, onurlu ve adil çalışma hakkına sahip olması gerektiğidir.

Kaynaklar ;
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayınları No: 6 “İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMİSYON RAPORU”
Salin, D “ Ways of Explaining Workplace Bullying: A Review of Enabling, Motivating and Precipitating Structures and Processes in the Work
Environment”
11 Leymann, H. The Content and Development of Mobbing at Work”,
European Journal of Work and Organizational Psychology, 1996
Noa Davenport, Ruth Distler Schwartz ve Gail Pursell Elliot “ Mobbing
İşyerinde Duygusal Taciz ”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İşyerlerinde Psikolojik
Taciz Bilgilendirme Rehberi”
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• İşyerinde Psikolojik Taciz ( Mobbing)

Ecz. Hikmet GÜNEŞ

Türkiye’ de

Kadın Olmak...
Paha Biçilemez

Bir kadın tarafından yetiştirilmiş erkek çocuğunun,
bu şiddet türlerinden birini kadına uygulayan
bir yaratığa dönüşmesi çok üzücü,
bir o kadar da düşündürücü.
33
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• Türkiye’ de Kadın Olmak... Paha Biçilemez

Türkiye’de kadın olmak şiddetlerden şiddet beğenmek demektir. Gelin hep birlikte beğenelim...
Fiziksel, duygusal / psikolojik, ekonomik veya cinsel şiddet kadınlara uygulanan şiddetlerden en popülerleridir.
Bir de şiddet tehdidi yüzünden baskı altında yaşayan
kadınlar var tabi.
Her kesimden kadının maruz kaldığı bu şiddet türlerinin sebebi..............? lütfen boşluğu doldurunuz.
Bir kadın tarafından yetiştirilmiş erkek çocuğunun, bu
şiddet türlerinden birini kadına uygulayan bir yaratığa
dönüşmesi çok üzücü, bir o kadar da düşündürücü.
İlk akla gelen fiziksel şiddet her akşam, istinasız, ana
haber bültenlerinde, bir kadın sokak ortasında vurularak
öldürüldü, bıçaklandı veya dövülerek yaralandı şeklinde
birkaç dakika izleyip içimizin parçalandığı ve haber bitiminde hızla unutup hiç olmamış gibi hayatımıza devam
etmek istediğimiz şiddet türü. Bedeninize yönelik her türlü saldırı, fiziksel şiddettir. Tokat, tekme ve yumruk atmak,
sarsmak, hırpalamak, boğaz sıkmak, bağlamak, saç
çekmek, herhangi bir cisim atmak, kesici ve delici aletler
ya da ateşli silahlarla yaralamak, işkence yapmak, sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlamak, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı engellemek ve öldürmek gibi eylemler
fiziksel şiddet tanımına dahil.
Peki kişinin ruh sağlığını tehdit eden psikolojik şiddet
türleri nelerdir? Sürekli olarak bağırmak, korkutmak, küfür veya hakaret etmek, aileyle, arkadaşlarla, komşularla
görüştürmemek, giyim tarzıyla ilgili baskı yapmak, eve
hapsetmek, çocuklardan uzaklaştırmak, kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutmak, başkalarıyla
kıyaslamak, sevdiği eşya ve hayvanlara zarar vermek,
tehdit etmek, şantaj yapmak, aynı şekilde düşünmeye
zorlamak gibi eylemlerin herhangi biriyle karşı karşıyaysanız psikolojik şiddet görüyorsunuz demektir.
Ekonomik şiddet adı üzerinde parayla yapılan şiddet
türüdür. Ya paradan mahrum bırakarak ya kendi kazandığı parayı elinden alarak ya da aile ekonomisi hakkında
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bilgi vermeden habersiz harcama yaparak yapılan şiddet. Kadının çalışmasına izin vermemek veya istemediği
bir işte çalıştırmak da ekonomik şiddete girer.
Son olarak cinsel şiddet, evlilik içi veya evlilik dışı cinsel
saldırı ve cinsel taciz başta olmak üzere çocuk doğurmaya veya doğurmamaya zorlamak da cinsel şiddet olarak
tanımlanır.
Tüm bunların dışında Türkiye’de devlet tarafından kadınlara yapılan öyle bir şiddet türü var ki, tüm bu türlerin
birleşimi adeta, ‘’tecavüzcünün çocuğunu doğur şiddeti’’.
Onun dışında kaç çocuk yapacağına, hangi yöntemle
doğuracağına, kürtaj olup olmayacağına, en yüksek
mevkiler tarafından karar verilen bu ülkede, son çıkan
yasayla pozitif ayrımcılık beklerken işsizliğin kucağına
atılacak olan kadınlar şiddet görmeye devam edecekler.
Bir kız çocuğu canice öldürüldü bu ülkede. İlk değildi
Özgecan Aslan son olsun istedik. Ülkecek haykırdık kadına
şiddete hayır! diye. Peki nasıl biter bu şiddet, bu canilik? Kadın-erkek eşitliğini sindirerek, özümseyerek. Başka yolu yok.

Peki bozulan sosyal yapı, eğitilemeyen toplum?
Aile eğitimsiz, yetiştiremediği çocuk eğitimsiz, suç ortakları yobaz siyaset yapan din istismarcılarıdır. Halkı
yobazlaştırıp ahlakı çökerttiler. Kadın evden çıkmasın,
pembe otobüse binsin, otobüs kaçtıysa diğerine bindiyse
tecavüz edilebilir, öldürülebilir, işkence edilebilir. Bu kafalar, yobazlar susmalı artık. En az o caniler kadar suçludur
kadınla ilgili olur olmaz konuşan, kadın dekoltesinden
rahatsız olan sapık zihniyetler. Bilsinler ki kadınlar haklarını er ya da geç alacaktır. Eşit olduğu gün kadın erkek,
bu şiddet bitecektir.
Gerçek bir eğitim sistemi, adil bir hukuk sistemi kurulana kadar, kadın-erkek eşit olana kadar, bu cinayetler bitinceye kadar... Susmayacağız, eve kapanmayacağız, o pembe otobüslere binmeyeceğiz, adımıza
karar verilmesine izin vermeyeceğiz, sadece 8 martta
hatırlanan kadınlar olmayacağız.

• Türkiye’ de Kadın Olmak... Paha Biçilemez

Hasan Emir KAVİ
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

TMMOB Bu Ülkenin Aydınlık Yüzü

İ

ktidar uzun süredir TMMOB’ye ve bağlı odalarına müdahale etmek için türlü girişimlerde bulunmuştur. Bu süreç 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı emri ile Devlet Denetleme Kurulu’nun
TMMOB’yi incelemesiyle başlamış. 5 tır dolusu evrak incelenmiş ve TMMOB’ yle ilgili herhangi bir kara
lekeye ulaşılamamıştır. Sonrasında KHK’ler, yönetmelik değişiklikleri ile TMMOB’yi yetkisizleştirmeye, etkisizleştirmeye, üyeleriyle ve toplumla bağını
koparmaya çalıştılar. Hiçbirinde amaçlarına ulaşamayınca bu kez yeni bir torba yasa ile TMMOB’nin
kuruluş yasası olan “6235 Sayılı Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu”nda değişiklik
yapmak için çok niyetlendiler.
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Torba Yasa içerisinde gündeme getirilen düzenleme ile TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtıp, kendine münhasır il odaları yaratarak, demokratik ve
merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara
bağlanması amaçlanmakta. Kısaca odaların bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir.
Bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının, şehir
plancılarının ve onların örgütü TMMOB’nin asla talebi olmayan bu yasa değişikliği ile aslında iktidar;
bir türlü arka bahçesi yapamadığı, diz çöktürüp biat
ettiremediği TMMOB ve Odalarını şimdi parçalayarak, dağıtmak, sesini kesmek istiyor.

• TMMOB Bu Ülkenin Aydınlık Yüzü

Herkes biliyor : TMMOB rant’ın önündeki en büyük engellerden biri.
İktidar, TMMOB’yi yok edebileceğini zannediyorsa yanılıyor…
Çünkü TMMOB, bu ülkenin taşına, toprağına işlendi.
Çünkü TMMOB, bu ülkede deresine sahip çıkan Emine Teyze demek.
Çünkü TMMOB, bir avuç kömür için bir ömür veren maden işçisi demek.
Çünkü TMMOB, bu ülkenin aydınlık yüzü demek.
TMMOB’yi parçalamak, etkisizleştirmek isteyenler unutmasınlar ki; TMMOB her yerde.
Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil,
emekçi halkımızın hizmetine sunmakta kararlı olan TMMOB her yerde...
TMMOB, Soma’da, Ermenek’te, Zonguldak’ta maden emekçilerinin yanında.
TMMOB, 3 Mart İş Cinayetleri ile Mücadele Gününde.
TMMOB, nükleer santrallere karşı Akkuyu’da, Sinop’ta.
TMMOB, Karadeniz’de Ege’de Akdeniz’de suyuna, deresine sahip çıkanların yanında.
TMMOB, bu ülkenin altını üstüne getirenlere karşı Kazdağları’nda, Cerrattepe’de, Fatsa’da.
TMMOB, Gerze’de, Yırca’da, Terme’de.
TMMOB, Alakır vadisinde, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, Bartın’da.
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde.
TMMOB, artık yeter diyenlerle Gezi’de. Hem de Gezi’nin tam merkezinde.
TMMOB, insanımızın kardeşçe barış içinde bir arada yaşamasını savunarak Roboski’de.
TMMOB, emperyalist saldırı ve savaşa karşı Suruç’ta konteyner kentte, Silvan’da.
TMMOB’li kadınlar, 25 Kasım’da, 8 Mart’ta alanlarda; Yalvaç’ta.
TMMOB, 1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma gününde alanlarda, Taksim’de.
TMMOB kentte, kırda, yanlışlara karşı direnen bu ülke insanın bulunduğu her yerde.
TMMOB, eşit, özgür, demokratik Türkiye mücadelesinin en ön saflarında.
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• TMMOB Bu Ülkenin Aydınlık Yüzü

İktidarın rant projeleri önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi parçalayıp işlevsizleştirme projesine karşı uzun zamandır tüm örgütü ile birlikte yoğun bir mücadele yürüttü. En son 14. Olağanüstü
Genel Kurulda da bu müdahalenin mühendis,
mimar ve şehir plancılarının kendi kararları
olmadığını tüm kesimlere bir kez daha duyurmuştur.
14 Şubat Ankara buluşması, sadece TMMOB delegeleri ile değil, TMMOB’ye bağlı bütün odaların
delegeleri, Oda-Şube-Temsilcilik Yönetim, Onur, Denetleme Kurulu üyeleri, TMMOB’nin savrulmasına,
diz çökmesine asla izin vermeyecek olan örgütlü
üyeleri ile birlikte gerçekleştirildi.
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Gerçekleştirilen genel kurulda TMMOB’yi her ortamda savunan, demokrasi mücadelesi içerisinde
yan yana duran emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, demokrasi güçleri
ile içinde yer aldığı bir çok platfomun temsilcileri de
yerini aldı.
Adnan Yücel ne güzel söylüyor:
Saraylar saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter.
menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler.
bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler...

• TMMOB Bu Ülkenin Aydınlık Yüzü

Ecz. Mete ANDIRIN

Herkesin eşit yaşayabileceği bir
dünya yok belki ama sayıları bir
elin parmaklarını bile bulmayan
ülkeler var, bunlardan belki de
her daim en çok dikkat çekenini
sorarsak büyük ihtimal ile Küba
cevabını alırız.
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dans, puro,
rom ülkesi:

Küba

• Dans, Puro, Rom Ülkesi KÜBA

Evet Küba, burnunun dibindeki Amerika’nın 50
yılı aşan ambargosuna rağmen nasıl dimdik ayakta kalmayı başarıyor? Nasıl insanları bu kadar mutlu
görünüyor ve bu yalnızlaştırılmaya çalışılan ülke nasıl Güney Amerika’nın en yüksek okuma düzeyine
sahip (%100) ve tıp alanında en ileri ülkesi oluyor?
İşte yıllardır bunu merak eden ben ve eşim, bu yaz
tatili için programımızı ayarladığımızla soluğu Havana uçağında aldık. Toplamda 20 saatlik Moskova aktarmalı bir uçuştan sonra uçağımızın tekerleri yere
değdiğinde içimizde bir heyecan ve aşırı bir merak
vardı. İşlemleri tamamlayıp kalacağımız eve doğru
yola çıktık, ilk dikkatimizi çeken şey, sokak aralarında
futbol oynayan çocuklar ve sokaklarda oturup laflayan insanlar oldu, sanki tüm Küba sokaklardaydı.
Hava oldukça sıcak ve nemli, ama kimin umurunda? Yolculuğun yorgunluğunu birkaç saat içinde
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atıp sokakları gezmeye başladık, sokaklar fazlasıyla
temiz, turist yoğunluğu had safhada. Kapitalist bir
ülke ile sosyalist bir ülkenin farklarını hemen görmeye başlıyorsunuz, ülkemizden alıştığımız gibi
adımbaşı kafe veya restaurant bulmak çok kolay değil, az olan bu mekanlar da devlet tarafından işletiliyor ve çalışan garsonlar da devlet memuru. Oturup
kahvenizi içtiğiniz yerde çalışanların bile memur olması insana oldukça garip ama hoş geliyor.
Küba yarım yüzyılı aşkındır süren ambargonun
sonucunda elindeki kaynaklarla yetinmeyi ister istemez öğrenmiş, ülkede herkes evindeki çamaşır makinasından tutun 50 yıllık arabasına kadar herşeyi
tamir etmeyi öğrenmiş. Kadınlar hayatın her anında
varlar belki bize garip geliyor ama duvar ören kadın
usta da gördük, otobüse yolcu bavullarını sırtlanıp

• Dans, Puro, Rom Ülkesi KÜBA

yükleyen de. Kadın ile erkek hayatın her anında tamamen iş paylaşımı yapmış durumdalar. Küba’nın
uzun yıllar Rusya ile şeker kamışı ve tütüne karşılık
gıda maddesi ve genel ihtiyaçların takasına dayalı
yaptığı ticareti Rusya’nın 1992’de dağılması sonrası bitince ülkede ciddi manada sıkıntılı bir dönem
yaşanmış ve Küba mecburen rotasını turizme yöneltmek zorunda kalmış. 1997’de ülkedeki turizm yasağı Fidel tarafından kaldırılmış ve o günden sonra Küba’yı
her sene artan sayıda turist
ziyaret etmekte. Fakat
ülkenin yatak kapasitesi gelen turistleri
ağırlamaya yeterli
olmadığı için Küba’da yönetimin
izni ile vatandaşlar
evlerinin odalarını
turistlere gecelik
kiraya verebiliyorlar
ve devlet tarafından
onlara bu hizmet karşılığı gecelik oda başı 2 dolar
tutarında bir ödeme yapılıyor,
kalan tutar makbuz ile polis tarafından teslim alınıyor.
Küba’da insanların sıcaklığı hemen dikkatinizi çekiyor, yol sorduğunuz insanlar sizinle hemen sohbete giriyor, nereden geldiğinizi merak ediyor ve
çok sıcakkanlılar. Kübalılar neşeli insanlar, kolayca
iletişime geçiyorlar ve kendinizi bir anda onlarla
sohbet ederken bulabiliyorsunuz, belki inanmazsınız ama bizden de misafirperverler.
Havana 11 milyon nüfuslu bu ada ülkesinin başkenti ve deyim yerindeyse kalbi, sokakları cıvıl cıvıl,
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fotoğrafçılar için bir cennet, gece geç saatlere kadar
hayat devam ediyor ve sizi içine çekip götürüyor.
Halk çoğu kişinin düşündüğü gibi sabahlara kadar
dans etmiyor belki ama dans geceleri düzenlenen
çeşitli mekanlar var. Dünyanın turistler için en güvenli ülkelerinden birisi Küba. O yüzden gece geç
saatlerde bile rahatlıkla yürüyerek kaldığınız yere
dönebiliyorsunuz.
Havana’da gezilecek görülecek
çok yer var. Şehirde görülecek yerlerin çoğu eski
Havana bölgesinde.
Bu bölgede barok
mimari ile yapılmış
eski apartmanlar,
kiliseler, rengarenk
güzel evlerin olduğu onlarca ara
sokak var. Malecon
şehrin okyanus kıyısı, bir nevi İzmir’in
kordonu gibi, özellikle
akşam üstleri insanlar sahile inerek gece 2-3’e kadar
sürecek sohbetlerine başlıyorlar.
Şehir zaten insanın aklını başından alan
bir açık hava müzesi. Sanki 1960 yılında bir bomba
atılmış ve zaman orada durmuş, eski Amerikan arabaları heryerde, İspanyol mimarisinin eseri 150 yıllık
evler dökülmüş boyaları ile size gülümsüyor.
Artık ülkemizde unuttuğumuz ankesörlü telefonlarda konuşmak için sıra bekleyen insanlar, önünden geçtiğiniz evlerde tüplü televizyonlar, eski
püskü otobüsler sizi farkettirmeden geçmişinize
götürüyor. Nasıl gitmeyeceksiniz ki? Sokak aralarında çocuklar bilye oynuyor, top peşinde koşuyorlar,

• Dans, Puro, Rom Ülkesi KÜBA

çocuklar teknolojinin henüz esiri olmamışlar. Aynı
şey büyükler için de geçerli, belki de bu yüzden insanlar iletişim halinde, sokaklarda herkes birbirine
selam veriyor, günaydın, iyi günler, nasılsınız diyor ki
turist olmanız da bunu değiştirmiyor. Teknolojinin
hayatımızı kolaylaştırmasının yanısıra birbirimizle
ilişkilerimizi nasıl da sekteye uğrattığını orada canlı
canlı deneyimleyebiliyoruz. Keşke hayatımız bu şekilde olsa diyor insan, teknoloji bizleri de bu kadar
yalnızlaştırmasa, insanlar birbiriyle daha çok iletişim
halinde olabilse, gülücükler “smiley” tadında değilde gerçek olsa.
Küba mutfağına gelince belki de ülkenin tek zayıf noktası denebilir, kendine has bir mutfağı yok ve

Küba büyük bir ada ülkesi, bir ucundan diğer
ucuna ulaşmak için otobüs ile 17 saat süren bir
yolculuk yapmanız gerekiyor, biz de Havana’da
3 gün geçirdikten sonra
2. durağımız olan ve bizi
başkent Havana’ dan daha
çok etkileyen Trinidad’a
geçiyoruz. 1988’ den bu
yana Unesco dünya kültür
mirası listesinde olan şehri anlatmak için kelimeler
yetersiz kalır dersek abartmış olmayız..Tek katlı bitişik ve rengarenk evlerden
oluşan şehir, arnavut kaldırımları, her gece insanların canlı müzik eşliğinde salsa yaptığı meydanı,
evlerinin önünde oturup laflayarak vakit geçiren
sıcakkanlı insanları ile Havana’ya göre ufak bir şehir
olmasının etkisini hemen hissettiriyor. Güzel denizi,
plajları, tarihi ve eşsiz dokusu ile Trinidad insanı gerçekten büyülüyor.
Trinidad’ın sokaklarını arşınlayıp her yorulduğumuzda Mojito veya Cuba libre molası vermek ayrı
bir keyif, Küba’da fiyatlar ülkemize oranla ciddi manada ucuz, yeme içme, konaklama gibi rakamlar

damak tadınıza uygun yemekler bulmakta oldukça
zorlanıyorsunuz. Yemeklerdeki soslar insanın damağını bazen zorlayabiliyor, e malum Amerikan burger
zincirleride ülkede yok ama pizza, makarna gibi yemekler, deniz mahsülleri çoğu yerde bulunabiliyor.
O kadar kusur kadı kızında da olur, Küba’nın da kusuru yemekleri diyelim.
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• Dans, Puro, Rom Ülkesi KÜBA

oldukça uygun bir tatil yapmanızı sağlıyor. Merak
edenler için, Küba vizesi almak çok kolay ve sadece
pasaportunuzu gönderip ertesi gün vizenizi acenta
kanalıyla alabiliyorsunuz. Bu arada gitmeyi düşünenler için bir not, halk hiç İngilizce bilmiyor, eğer
İspanyolcanız yoksa turla gitmenizde fayda var.
Trinidad’da da 3 gün geçirip son durağımız olan
ve ülkenin en güzel plajlarına sahip olan Varadero’ya geçerek Karayipler’in turkuaz rengi sularına
kendimizi bırakıyoruz. Varadero pek çok turistin de
buluşma noktası ve Küba’nın en çok otel bulunan
şehri. Şehir Havana ve Trinidad kadar insanı heyecanlandırmasa da denizi ve bembeyaz ince kumdan oluşan plajları sizi kendinizden geçiriyor. Ülkenin diğer önemli şehirleri ise Che’nin mezarının da
bulunduğu Santa Clara, Santiago ve Cienfuegos.
Tabi eşsiz doğası ile yeşilin her tonunu bulabileceği-
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niz ve tütün tarlalarına ev sahipliği yapan Pinar del
Rio’yu da unutmamak lazım.
13 günlük Küba tatilimiz içimizdeki merakı gidermemizi sağlamakla kalmıyor, yerini müthiş bir
mutluluk ve hayranlığa bırakıyor. Bu küçük ülkenin
insanlarının herşeye rağmen mutlu olması, daha
çok para, daha lüks arabalar, en yeni cep telefonları
gibi olguların umurlarında bile olmaması; insanların eşit ve mutlu yaşayabileceği fikrini size daha çok
aşılıyor. Günümüz dünyasının herşeye sahip olup
da bir türlü mutlu olamayan insanlarının Kübalılardan öğreneceği belki de çok şey var. Uçağımız Jose
Marti Havalimanı’ndan havalanırken yüzümüzde
tatlı bir gülümseme ve Küba ile tekrar buluşmanın
umudu var.
Hasta la Vista Cuba!

• Dans, Puro, Rom Ülkesi KÜBA

Kamuda Görünmeyen

Bilgi ve Emek ; ECZACI
Eczacılık denildiğinde de, kamu sağlık hizmetleri denildiğinde de “diğer
sağlık çalışanları” arasında sayılan kamu-kurum-hastane eczacıları üretilen
hizmetin oldukça önemli kısmını oluştursalar da, hala “görünmeyen emek”
olarak varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Akademiden sosyal güvenlik
kurumlarına, ilaç endüstrisinden hastanelere, kamu kurumlarından ilaç
dağıtım kanallarına, meslek odalarına kadar pek çok farklı alanda çalışıyor / uzmanlaşıyor olmak mesleğin bütününe dair önemli bir bilgi birikimi
oluşturmaktadır.
Eczacılık hizmetlerinin serbest eczanelerde, kamuda ve özel sektörde doğru,
etik ve sağlıklı olarak yürütülebilmesi için bu bilgi birikiminin ve emeğin uygun
şekilde ve sürekli olarak bir araya getirilmesi çok önemlidir. Türk Eczacıları Birliği’nin düzenlediği ve eczacı odalarının katkılarıyla 6-7 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilen “Kamuda Görünmeyen Bilgi ve Emek; Eczacı “ kongresine mesleğin
her alanından 728’i kayıtlı olmak üzere yaklaşık 1000 kişi katıldı.
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• Kamuda Görünmeyen Bilgi ve Emek ; ECZACI

İki gün süren kongrenin ilk gündemi “Sağlıkta
Dönüşüm” programları oldu. 1980’lerde başlayan
sağlıkta dönüşüm projelerinin Dünya Bankası ile ilişkileri, her hükümet dönemindeki seyri, kamu sağlık
hizmetlerine ayrılan payın zaman içinde azaltılarak
özel hastaneler dönemine geçiş, sosyal güvenlik sisteminin bugünkü durumuna etkileri ve dolayısıyla
hem serbest eczaneleri hem de kamudaki eczacıları etkileyen sonuçları açısından gelinen son aşama
paylaşıldı. Aynı süreçte ilacın ticari bir meta haline
getirilmesi, ilaç endüstrisinin sağlıkta dönüşüm
projelerine uygun olarak dönüşümü, ilaç üretimi ve
ar-ge çalışmalarının niteliğindeki değişim sonucu
yaşanan sorunlar (fiyatlandırma politikaları, etik sorunlar, reklam, market satışları vb) aktarıldı.

Hastane, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan
eczacıların ortak ve en önemli sorunu özlük hakları
olarak ifade edildi. Maaşlar, ek ödemeler, kat sayı
sorunları, kurumlar arası farklı uygulamalar gibi.
Aynı zamanda iş tanımsızlığı, mesleki yetkinliklerin
dışında sorumluluk verilen işler, yetersiz eczacı istihdamı, yetkin olmayan personel ile çalışma, uygun
olmayan fiziki çalışma koşulları, çalışan güvenliği
açısından riskli alanlar, güvencesiz çalışma ortamı
diğer ifade edilen sorunlardı.
Akılcı ilaç kullanımı ve uygulamalarında; “İlaç Polikliniği” kurulması (Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi örneği) hastane eczacılığı ve klinik
eczacılık uygulamaları açısından önemli bir örnekti.
İlacın hastaya anlatılması, tedavinin hastaya göre
düzenlenmesi, kullanım sonrası hasta takibinin yapılması ve gerektiğinde tedavi değişikliği için hekime öneride bulunan bir ilaç polikliniği ve eczacıların
olması hastane eczacılığında önemli bir gelişmeydi.
Onkoloji eczacılığı, nutrisyon eczacılığı (Total
Parenteral Nutrisyon solüsyonlarının hazırlanması),
enfeksiyon kontrolünde eczacılık gibi konularda pek
çok hastanede uygulamalar olmakla beraber, hastane eczacılığının henüz istenilen düzeyde olduğunu
söyleyemiyoruz. Hastane eczacılığının klinik süreçlerinin yanı sıra stok yönetimi gibi önemli bir görevi
olduğunu düşünürsek çok daha fazla sayıda eczacı
ve nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır.
Sayıları her yıl artan eczacılık fakülteleri, eczacı
olmayan akademisyenler, akademik kadrolarda yaşanan sorunlar ise eczacılık eğitiminin niteliğini tartışılır hale getirmiştir. Norveç ve Hollanda’daki eczacılık eğitimi, uzmanlık eğitimleri, hastane eczacılığı
ve klinik eczacılık uygulamaları, eczacılıkta uzmanlık
alanları(radyofarmasi eczacılığı, onkoloji eczacılığı,
pediatri eczacılığı vb) bu konuda önemli örneklerdi.
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• Kamuda Görünmeyen Bilgi ve Emek ; ECZACI

Kongre sonuç metnine göre;
“Sağlık hizmetlerinin kamu eliyle, hekim - eczacı
- hasta işbirliği içerisinde ve ücretsiz olarak verilmesi, Gayri Safi Yurt içi Hasıla içinde sağlığa ve sosyal
güvenliğe ayrılan payın artırılması, hastaların, toplumun ve sağlık çalışanlarının sağlık haklarının bütün boyutlarıyla yaşama geçirilmesi,
- Kamu ve özel hastane eczacılarının özlük haklarının
ve yaşam standartlarının yükseltilmesi, ücret		
iyileştirmelerinin yapılması,
- Kamuda eczacının olmadığı hastane eczanelerine 		
izin verilmemesi,
- Akademik eczacıların iş güvencesinin sağlanması, 		
iş yükünün azaltılması, laboratuar donanım eksiklerinin
giderilmesi, eczacısız Eczacılık Fakültesi / Ana Bilim		
Dalı açılmasının engellenmesi, eczacılık fakültelerinin
yeniden yapılandırılması,

- Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odalarının kamu 		
eczacılarına yönelik ilgi ve çalışmalarının artırılması
ve buna karşı kamu eczacılarının da meslek örgütü
çalışmalarında aktif olarak yer almasının sağlanması“
ortak irade olarak benimsenmiştir.

Sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin
konuşulması, farklı deneyimlerin ve birikimlerin
aktarılması ve eczacılık mesleğinin her alanına dair
sözün söylenmesi açısından verimli bir kongre olmuştur. Mesleğin asli unsurlarından biri olan kamu
eczacılarının meslek örgütleriyle ilişkilerinin yeniden kurulması için önemli bir adım atıldığını düşünüyoruz ve bölge eczacı odalarıyla bu çalışmaların
devam etmesiyle sonuç alınabileceğine inanıyoruz.
Adana Eczacı Odası Hastane ve
Kamu Eczacıları Komisyonu adına

- Eczacının sorumluluğu ve bilgisi bulunmayan alanlarda
çalışmasının ve bunun mali sorumluluğunun 		
eczacıya bırakılmasının önüne geçilmesi,

Ecz. Özlem Dündar
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• Kamuda Görünmeyen Bilgi ve Emek ; ECZACI

Yeni Mezun Olmuş Bir Eczacıdan
Eczacılık Mesleğine Bakış

Ecz. Barış Can IŞIK

Günümüzde ben ve birçok yeni mezun olmuş olan arkadaşımın duyduğu bir cümle var :
“ Eczacılık artık bitti ! ”
Eczacılık, milattan önceki yıllara kadar uzanan evrensel bir meslektir. Günümüze kadar uzanabilmiş olması
ve hastalık olgusunun bitmeyecek olması dolayısıyla
insanlık tarihi boyunca devam etmesi olasıdır. Ancak
günümüzde eczane eczacılığı en kötü dönemlerinden
birini yaşamakta ve bu durum benim ve benim gibi birçok yeni mezun olmuş eczacının korkmasına neden olmaktadır. Peki, bizim bu kadar korkmamıza neden olan
durumlar nelerdir?
En önemli sorun ilaç fiyatlarının düşmesi ve eczacılığın eski kârlılığının kalmamasına rağmen hergün biraz
daha artan devir ücretleri ve değeri o olmamasına rağmen karşısında sağlık hizmeti veren bir kurum (sağlık
ocağı, hastane) var diye istenen fahiş kira ücretleridir. Bu
durum meslektaşlarımıza ve diğer insanlara olan güvenimizin sarsılmasına neden oluyor.
Diğer sorunlar ise tam eczane açmaya hazırlanırken
karşımıza çıkan yapı kullanım izin belgesi sorunu, bazı
kesimler tarafından hedeflendiği üzere insanların ecza-
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cılara olan güvensizliğinin gittikçe artması, her sene onlarca eczacılık fakültesi açılması ve emeklilik konusunda
hiçbir gelişmenin yaşanmıyor olmasıdır.
Bu gibi sorunlarla baş etmeye çalışırken üstüne de
gördüğümüz kadarıyla eczacılık mesleğini yapan kişiler
arasındaki çatışma ve birlik olunamaması, bizi ümitsizliğe sürükleyen durumlardır.
Peki eczane eczacılığı neden önemli? Eczane eczacılığı dışındaki diğer alanlarda, aldığımız eğitim sonucu
öğrendiğimiz bilgileri diğer bireylere aktarmak bizim
elimizde olan bir durum değil. Yani diğer alanlarda çalışmak bir nevi işçi olmak anlamı taşımakta. Örneğin ilaç
deposunda çalışan arkadaşlarım eczacı olarak nitelendirilmesine rağmen daha çok işçi olarak çalışmaktadır.
Artık eczane açmanın çok zor olması ve bu konuda
yapabilecek pek bir şey olmadığını düşünmem nedeniyle bana göre yeni mezunlar için yapılması gereken; meslekteki diğer alanları daha cazip hale getirmek olacaktır.

• Yeni Mezun Olmuş Bir Eczacıdan Eczacılık Mesleğine Bakış

Uzm. Ecz. Nihal ŞEN

Ağrısız Güzelleşme Sanatı
BOTOKS

Sağlıklı ve genç görünmek ve hissetmek, yılların getirdiği izlerin yüzümüzde
oluşmasını önlemek, kısacası yıllara meydan okumak herkesin arzusudur.
Doğumla birlikte başlayan yaşlanma süresi, en çok yüz bölgesinde meydana gelir.
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• Ağrısız Güzelleşme Sanatı Botoks

G

enç görünmek için bir çok ağrılı cerrahi işlem geçirilir. Fakat işlemlerden sonra karşılaşabileceğimiz komplikasyonlar nedeniyle başka
tedavi yöntemlerine de başvururuz. Botulinum
Toksini bunlardan bir tanesidir. Kozmetik amaçlı ilk
kez 1981 yılında Botox Clostridium Botulinum fermente kültüründen elde edilir. Botulin sporlu gram
(+), anaerob Clostridium botulinum toksinidir. Sekiz
farklı serotipi vardır. Bunlar A, B, C-1, C-2, D, E, F ve G
olmak üzere sekiz tanedir. İçlerinden A, B ve E tipleri
insanlardaki botulizm tablosundan sorumludur. A
tipi en etkili olan formdur. E ve F kısa etkilidir. Bütün
serotipleri, nöroeffektör ve nöromüsküler kavşakta,
nörotransmitter asetilkolinin salgılanmasını önleyerek kolinerjik aşımını bloke etmektedir. Yani uygulanan bölgede bazı kasları geçiçi felce uğratarak etki
etmektedir. Etki etme süreleri kişiden kişiye göre
değişmektedir.
Yüzdeki kırışıklıklar; dinamik kırışıklıklar ve statik
kırışıklıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Dinamik kırışıklıklar, yüzdeki mimik kaslarıyla ilgili yani kasılmalar
sonucu ortaya çıkan kırışıklıklardır. Bu tip kırışıklıklar
genellikle erken yaşlarda ortaya çıkarlar. Zaman içerisinde kalıcı hale gelirler ve statik kırışıklığa döner-

ler, tedavisinde de alttaki kasları hedef alarak yüz
çizgilerini iyileştiren tek tedavi yöntemidir botulinum toksini. Statik kırışıklar ise yüz istirahat halinde iken olan kırışıklıklardır. Ağız çevresinde gülme
çizgileri ve göz kapağının altında olan kırışıklıklardır,
bu durumda Botulinum toksini tek başına yeterli
degildir. Statik kırışıklıkları için derin peeling, lazerle
doku yenileme veya cerrahi işlemler tercih edilir.
Ayrıca lokalize kas spazmı ve ağrıları (hemifasyal
spazm, tremor), fokal distoniler, düz kas hiperaktivite bozukluklarında, terleme bozukluklarında, kronik
migren tedavisinde de botulinum toksini kullanılır.
Ülkemizde kullanılan ticari isimler Botox®,
Dysport®, Myobloc® veya Neurobloc®’dur. Enjeksiyon alanı önce antiseptik solisyonla temizlenmeli,
ağrıyı önlemek için lokal anestetik kremler ya da o
bölgeyi soğutmak gerekebilir. Enjeksiyon için genellikle 0.3 veya 0.5 cc’lik insulin enjektörü tercih
edilir. Enjeksiyon bölgelerine makyaj, krem kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca kanama bozukluğu
olanlarda, antikoagülan ilaç kullananlarda, amino
glikozidler veya penisilamin, kinin, kalsiyum kanal
blokerleri ilaç kullananlarda, nöromusküler hastalığı olanlarda (Myestenia Gravis, Eaton-Lambert sendromu) ve gebelik
veya emzirme durumunda uygulanmaması gerekir. Botulinum toksini
gebeler üzerinde C grubu kategorisine girmektedir.
Hiperhidrozis nedir?
Terleme fizyolojik bir olaydır ve
patofizyolojisi de karışıktır. Vücudumuzda iki ter bezimiz bulunmakradır.
Bunlar apokrin ve ekrin ter bezleridir.
Ekrin ter bezleri el içi, ayak tabanında
ve koltuk altında bulunmaktadır.
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• Ağrısız Güzelleşme Sanatı Botoks

Botoks toksini, ter bezlerine giden sinir uçlarını
(asetilkolini) bloke ederek etkisini göstermektedir.
Cilt altına enjeksiyon yapılarak uygulanmaktadır.
Uygulama biraz ağrılı olduğu için, yarım saat önce
lidokain enjekte ederek ağrının azalmasını sağlamaktayız.
Dolgu Maddeleri Nedir?
Yaşlanmanın bir göstergesi olan kırışıklıklar, ince
çizgiler ve sarkmaları yok etmek için başka bir yöntem olan dolgu maddeleri geliştirilmiştir. Cerrahi
uygulamalara göre acısız bir yöntem olan ayrıca
yan etkileri minimal olması sebebiyle günümüzde
kullanımları yaygınlaşmaktadır. Dolgu maddelerinin
bazıları hyaluronik asit türleri, otolog yağ enjeksiyonu, sığır kollajenleri vb’ dir.
Hyaluronik Asit Türleri;

Hiperhidrosiz, vücudun çok fazla ter salgılamasıdır. Terleme kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir.
Örneğin obezite, menopoz, ilaç kullanımları gibi…
Bu hastalığın tedavisinde dermatologlara sıklıkla
başvurulmaktadır.
Günümüzde alüminyum tuzu içeren kremler (cilte irritasyon yapabilir), spreyler, cerrahi yöntemler
ve botilinum toksini kullanılmaya başlanılmıştır.
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Vücudumuzda yumuşak doku artırımında kullanılan diğer bir madde ise hyaluronik asit türleri,
yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan değişikliklerin tedavisinde kullanılan viskoelastik jeldir. Hyaluronik
asit vücutta yüksek oranda su tutma kapasitesine
sahip bir madde olup yapılarında D-glukuronik asit
ve N-asetil-D glukozamin monosakkaritlerinden
oluşmuştur. Yaşlanmaya bağlı olarak vücutta azalır,
kırışıklıklar oluşmaya başlar. Genellikle yüzdeki çizgileri, kırışıklıkları gidermek için ve dudakları kalınlaştırmak için kullanılır. Uygulamalarda herhangi bir
deri testi gerekmemekte, doğal ve güvenli olmakta,
hayvansal ürün içermemektedir. Fakat nadir olarak
uygulamalardan sonra gözüken, o bölgede ödem,
ağrı, kaşıntı, eritem oluşmaktadır. Enjeksiyonlar, ince
iğne ile yapılır. Uygulama yapmadan önce jelin akışkanlığını sağlamak için avuç içinde ısıtılarak kolay
uygulanması sağlanır.

• Ağrısız Güzelleşme Sanatı Botoks

Otolog Yağ Enjeksiyonu;
Otolog yağ enjeksiyonu, kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokusunun başka bir bölgeye enjekte edilmesidir. Yüzün gençleştirilmesi, akne izi tedavisi, dudakların kalınlaştırılması, memede volüm
artışı gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Yüzde bulunan ince kırışıklıklara yanıt alınamaz. Bu yöntem;
kortikosteroid, antikoagülan gibi ilaçları kullanan
hastalara uygulanmamaktadır.

Botulinum toksini yüz gençleştirme ve birçok
hastalığın tedavisinde rol oynamaktadır. Kısacası kırışıklıkları gidermek, hiperhidrozisi tedavi etmek vb.
için hızlı ve güvenilir bir yöntemdir. Botox®; kimyasal peeling, dolgu işlemleri ve cerrahi işlemlerle de
kombine kullanılabilir. Genellikle işlemler ortalama
3-6 ay sonra tekrar o bölgeye uygulanır. İki yıl içinde
düzenli uygulanan kişilerde, zamanla kaslarda zayıflık gözlenebilir. Bu yüzden ikinci yıldan sonra uzun
aralıklı yapılması tercih edilir. Dolgu maddeleri, uygulanacak yerlere göre (kırışıklıklara göre) seçilir.
Dolgu maddeleri ve Botulinum toksini ağrısız gençleşme yöntemidir. Hangi yaşta olursak olalım, genç
görünmek her zaman güzeldir.

Sığır Kollajenleri;
Sığır kollajenleri yumuşak dokunun arttırılması, kırışıklılık ve skar tedavisinde kullanılmaktadır.
Enjekte edilen sığır kolajeni ; Zyderm 1, Zyderm 2,
Zyplastan oluşmaktadır. Enjeksiyondan sonra vücut
tarafından parçalandığı için periyodik olarak tekrarlanması gerekmektedir. Kırışıklık ve çizgilenmelerde,
travmaya bağlı deri lezyonlarında, dudak dolgunlaştırma gibi durumlarda kullanılmaktadır. Zyderm
1 ve 2 alın çizgilerinde, ince çizgilenmede kullanılırken; Zyderm 2 yüzeysel kırışıklarda ve skarlarda
kullanılmaktadır. Derideki derin kırışıklarda Zyderm
ve Zyplast kombine olarak kullanılmaktadır. Uygulanan bölgede kalıcılık sağlaması için belli periyotlarla enjeksiyon tekrar edilmektedir. Sığır Kolajeninin
hipersensitive özelliğinden dolayı, uygulanmadan
önce kolajen testi yapılmalıdır.
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• Ağrısız Güzelleşme Sanatı Botoks

Esansiyel

Yağ Asitleri

OMEGA-3

Ecz. Burcu AŞKIN

Omega 3 yağ asitleri, vücutta üretilmeyen bu nedenle de dışarıdan gıdalar veya takviyeler yardımıyla
alınması gereken çok önemli yağ asitleridir. “Omega-3” terimi (ω-3); yağın kimyasal formülünde bulunan
karbon zinciri ucundaki (ω) metil grubundan itibaren sayıldığında 3. pozisyonundaki karbonunda çift bağ
içeren doymamış yağ asitleri anlamına gelmektedir.
Vücudun omega-3 yağ asidine ihtiyacı daha
anne karnında başlar, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık boyunca bu ihtiyaç devam eder.
İnsan beslenmesinde yer alan önemli omega-3
bağı içeren yağ asitleri olarak; alfa linoleik asit,
eikozapentaenoik asit (EPA) ve dokozahekzaenoik asit (DHA) sayılabilir. Bunlardan DHA daha
çok beyin sağlığı üzerinde etkiliyken; EPA daha
çok kalp sağlığı üzerinde etkilidir. Omega 3 yağ
asidi bakımından en zengin 3 besin balık, ceviz
ve keten tohumudur, ancak en çok soğuk su
balıklarında bulunur çünkü soğuğa karşı koruyucudur. Uskumru, ringa, tuna, somon,ton balığı, sardalye gibi soğuk su balıkları yağlı olup,
omega-3 bakımından zengindir. Aynı zamanda
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deniz tarağı ve midye de iyi birer omega 3 kaynağıdır. Yağsız balıklarda ise çok az omega-3
vardır. Balıklar omega-3 yağ asitlerini algler ve
planktonlardan sentezlerler.
Omega-3 yağ asitleri vücudumuzda bütün
hücrelerin yapısında bulunur, özellikle sinirsel
iletimin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Omega-3’ün günlük alım dozu 1-3 gram
arasında değişmektedir. Beyin gelişimi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, koroner kalp hastalıklarının önlenmesi gibi pek çok fonksiyonları
bulunmaktadır. Yeterli alınmadığında insanlarda ciltte kuruma, kepek, egzama, çatlak tırnaklar, mat ve kırılgan saçlar gibi deri problemleri,

• Esansiyel Yağ Asitleri OMEGA-3

astım, büyümede gerileme, öğrenme eksikliği gibi
problemlere neden olmaktadır. Ayrıca diyete omega-3 yağ asidi katılmasının kalp-damar hastalıkları,
hipertansiyon, bağışıklık, allerji ve sinirsel bozukluklarını önlediğine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Omega-3 yağ asitlerinin, kırmızı hücrelerin dayanıklılığını arttırdığı, kanın viskozitesinde azalmaya
yol açtığı ve böylece kılcal damarlarla beslenen dokulara oksijen teminini kolaylaştırdığı öne sürülmektedir.
Bu yağ asitleri, artrit ve otoimmün hastalıklarının semptomlarını hafifleten doğal iltihap önleyici
bileşikler de içermektedirler. Bağırsak sistemi boyunca uzanan hücrelerin yapısını etkilemekte, ince
bağırsağın içini kaplayan sindirici-emici hücrelerin
kalınlığını ve yüzey alanını arttırmaktadırlar. Bu da
besinlerin daha iyi emilimi, alerjenlerin daha az
emilimi demektir. Ayrıca esansiyel yağ asitlerinin
içerdiği bileşiklerin hayvanlarda kanser hücrelerini
bloke edebildiğini, insanlarda ise omega-3 grubu
yağ asitlerinin göğüs kanseri hücrelerinin büyümesini engelleyebildiği bir çok araştırmada ortaya
konmuştur.

olup; vücuttaki iltihaplanma, ağrı, şişkinlik, tansiyon,
kalp, böbrekler, sindirim sistemi ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok faaliyeti düzenlemekte sorumludurlar.
Esansiyel yağ asitleri, stabilitelerini uzun süre koruyamadıklarından saklama koşullarına dikkat edilmeli, opak şişelerde ve ısı /güneşe maruz bırakılmadan saklanmaları gerekir. Yine bu şekilde esansiyel
yağ kullananların beraberinde mutlaka E vitamini
gibi bir antioksidan alması şarttır. Piyasadaki pek çok
balık yağı preparatlarında antioksidan mevcuttur.
Omega-3 takviyesinin bilinen bariz bir yan etkisi
yoktur. Başlıca yan etkileri balık kokusuna bağlı olarak ortaya çıkan ve nadiren görülen bulantı, ishal
gibi mide-bağırsak problemleridir.
Bunların dışında yaygın kanının aksine balık yağı
şişmanlatmaz, aksine Omega-3 yağ asitleri şekerlerden yağ yapan yağ asidi sentaz enzimini inhibe
ederek yağ depolanmasını azaltır. Ayrıca da dokozapentaenoik asitin (DHA) insülin direncini azaltarak
zayıflamayı sağladığı ve yağ depolanmasını azaltıcı
etkisinin alfalinolenik asitten (ALA) daha fazla olduğu da bilinmektedir.
KAYNAKLAR
- Raheja BS, Sadikot SM, Phatak RB, Rao MB. Significance of the n-6/n-3 ratio
for insulin action in diabetes. Ann N Y Acad Sci 1993; 683:258-71.

Bunlara ek olarak omega-3 yağ asitlerinin prostaglandinlerin sentezinde görev almaları ve beyin
ile retinanın normal gelişmesi için gerekli olmalarının yanı sıra, kardiyovasküler bozukluklar ile ilişkili
hastalıkların görülme sıklığını azalttığı da rapor edilmiştir. Prostaglandinler hormon benzeri maddeler
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• Esansiyel Yağ Asitleri OMEGA-3

Ecz. Kezban TANGERLİ ATICI

Söyleyecek

Sözümüz,
Değiştirecek

Gücümüz Var...
“ Siyasal düzende meşruluğun ana kaynağı seçimlerdir.
Seçilen kişiler, kendilerini seçen seçmen kitlesi adına
konuşmak ve davranmak hakkını elde ederler. ”
Kadınlar dünyada yüzbinlerce yıldır
varlıklarını sürdürmelerine rağmen,
yaklaşık yarım asırdır mı
oy kullanıyorlar ?
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• Söyleyecek Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var...

Batı demokrasilerinde eşitlik ilkesi ön plana çıkarılmışsa da kadınlara oy hakkının tanınması, uzun
bir mücadele gerektirmiştir.
Tarih boyunca, seçme ve seçilme hakkı için kurulan kadın örgütlerinin en önemli ortak özelliği, oy
hakkını vatandaşlığın gereklerinden biri olarak nitelendirmeleriydi. Kadınlar, kendileri adına seçmek
ve seçilmenin “doğal bir hak” olduğunu anlatmaya
çalışıyorlardı. Sürdürülen tüm mücadelelerde kadınların bir kısmı da kadınların seçme ve seçilme
hakkı edinmesinin yersiz ya da zararlı olduğunu
iddia ediyorlardı. Kadınların doğaları gereği başkalarına bağımlı yaşadıklarını, kadınların değil başkalarını, kendilerini bile yönetemedikleri söyleniyordu.
Kadınların yerleri evdi, çocuklarının ve kocalarının
yanıydı, nasıl devlet işlerine akıl erdirebilirlerdi ki !
Kadınların seçme ve seçilme hakkı edinmesi her
ülkede farklı kaygılarla karşılandı. Kadınların oy hakkı mücadelesi, bireysel bir biçimde 1600’lerin ilk yarısında başladı. Ülke yönetiminde söz sahibi olmak
isteyen kadınlar, çoğunlukla şiddetle bastırılmaya
çalışıldı. Kadınların oy hakkı mücadelesine örgütlü
bir biçimde girmeleri ise 19. yüzyılda gerçekleşti.
Mücadele Büyük Britanya ve ABD’de yoğunlaşmasına rağmen kadınların seçme hakkını tanıyan
ilk ülkeler bunlar olmadı. 1893’de Yeni Zelanda kadınların oy verebildiği ilk ülke oldu.
Daha sonra Avustralya (1902), Finlandiya (1906),
Norveç (1913), Sovyetler Birliği (1917), Büyük Britanya (1918 ve 1928), ABD (1920), Birmanya (bugün
Myanmar 1922), Ekvador (1929) ve Türkiye’de (1934)
kadınlar ulusal seçimlerde oy kullanma hakkını kazandılar.
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II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Fransa, İtalya, Romanya, Yugoslavya ve Çin’de bu ülkelere katıldı. İzleyen 20 yılda, kadınların oy kullanabildiği ülkelerin sayısı 100’ü aştı. 1971’de İsviçre’de, kadınlara
federal seçimlerde ve çoğu kanton seçiminde oy
kullanma hakkı verildi. Böylece dünyada kadınların
çoğu oy haklarına ancak II. Dünya Savaşı’ ndan sonra sahip olabildiler.
Uluslararası alanda bu konudaki en önemli belge,
Birleşmiş Milletler‘in (BM) 20 Aralık 1952’de kabul
ettiği, 31 Mart 1953’te imzaya açılan ve 7 Temmuz
1954’te yürürlüğe giren Kadınların Siyasal Hakları Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme ile kadınların bütün
seçimlerde erkeklerle eşit koşullar altında oy kullanma, seçilme ve kamu hizmetlerine girme hakları
düzenlenmiştir. Dünyada bir kadının bir parlamentoda görev alması ilk kez 1924’de Danimarka’ da; ilk
kadın devlet başkanı 1960’da göreve gelen Sri Lanka’lı Sirimavo Bandaranaike’ydi.
Kadınlar oy hakkını kazandıktan sonra da sandık
başına gitmekte zorlandıkları görüldü. Özellikle oy
hakkının ilk kazanıldığı yıllarda kadınlar arasında oy
verme oranının erkeklerinkine göre çok düşük olduğu gözlendi.
Ülkemizde de durum bundan farklı değildi. Önümüzde bizi bekleyen 7 Haziran 2015 Türkiye Genel
Seçimleri var. Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik
ve barışçıl bir ülke için kadınlarımız, bu sorumluluk
bilinci ile davranacak, şiddete ve sömürüye karşı oylarını kullanacaklardır.
Söyleyecek sözümüz,
değiştirecek gücümüz var...
Kaynak :
http://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye’de_kadınlara_seçme_ve_seçilme_hakkının_
tanınması
www.siyasaliletişim.org/seçimvetemsil

• Söyleyecek Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var...

Ecz. Zeynep BİÇER

Karikatürün Türkiye’deki Üstadı !
Turhan Selçuk
Aptallığın, budalalığın,
üç kağıtçılığın egemenleştiği toplumda,
karikatürün şimşeği insana bir oh çektirir! #
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• Karikatürün
Kömür İşçisi Türkiye’deki
Pnömokonyozu
Üstadı ! Turhan SELÇUK

Ülkeleri medeni, yaşanır, saygın yapan, o ülkelerin
ne dağı taşı, ne çok şeritli yolları, ne yeşil alanlara
dikilen gökdelenleri...
Ülkeleri aydınlığa taşıyan bilim ve sanattır...
Aydınlanmanın meşalesini ise en başta sanatçı taşır...
Adana’da 08.01.2015 tarihinde güzel bir şey oldu.
Çukurova belediyesi, Orhan Kemal Kültür Merkezi
ve beraberinde Turhan Selçuk Sanat Okulu açtı. Bu
küçük okul, karikatür başta olmak üzere birkaç dalda genç sanatçılar yetiştirmeyi hedefliyor.
Ulusal basında da bolca yer aldı bu haber.
Orhan Kemal’in hemşehrimiz olduğunu hepimiz
biliriz ama Turhan Selçuk-Adana ilişkisini belki çoğumuz bilmeyiz.
Yazısız karikatürün en büyük üstadlarından, eserleri
dünyanın çeşitli ülkelerinin müzelerince satın alınan
Turhan Selçuk, Adana Erkek Lisesi mezunudur.
Lise yıllarında karikatür çizmeye başlamış, ilk kez
Adana “Türk Sözü” dergisinde karikatürleri yayınlanmaya başlamıştır. Bir sanatçının sanatının doğduğu yer, kendisinin de doğduğu yerdir diye düşünürsek, kızı Aslı Selçuk’un da dediği gibi; Turhan
Selçuk Adanalıdır diyebiliriz.
Aslı Selçuk’a babası o yılları şöyle anlatır:
“Adana’nın yolları taştan” diye bir şarkı vardır ya,
benim gördüğüm kadarı ile Adana’nın yolları toprak
ve çamurdandı. Öğrenciler bu çamuru bol yoldan
okula gider gelirlerdi. Çoğumuzun bisikletleri vardı.
Çamura batmamak için zorunluydu bisiklet.
Birgün ders sırasında içgüdüyle olacak bu yolu
karikatürize eden şeyler çizdim. Gören arkadaşlar
“Yahu Turhan, bunu götürüp gazeteye verelim.
Hepimizin derdi bu batak yol” dediler. O tarihte
Türk Sözü Gazetesi’ni Ferit Celal Güven yönetiyordu. Şöyle bir baktı çizdiğime, sonra bir de bana
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baktı: “ Turhan, çok güzel, ardını bırakma bu merakının. Bize sürekli getir yapıtlarını” dedi.
İşte sanat hayatı böyle başlamış. Sonra İstanbul’da
diş hekimliğini kazanmış, orada Akbaba, Şaka, Tasvir, Aydede dergilerinde karikatürist ve ressam olarak çalışmış. Osmanlı döneminden beri süregelen
klasik karikatür anlayışına karşı modern karikatür
anlayışına yönelmiş. Grafik mizahın karikatürün evrensel anlatımı olduğunu savunmuş ve bu doğrultuda çalışmış.
Bundan sonra fakülteyi bırakıp kendini sanatına
vermiş.
Sonrası sergiler, İtalya’ dan Çin’ e kadar uzanan coğrafyalarda ve tabii ülkemizde de ödüller, ödüller...
Ama ülkesini seven hemen her sanatçıya reva
görülen hoyratlıklardan da nasibini almış, 12 Mart
darbesinden sonra gözaltına alınmış ve toplum polisleri tarafından kaburga kemikleri kırılana dek dövülmüş!
Turhan Selçuk’un 1957 yılında yarattığı ABDÜLCANBAZ adlı efsanevi kahramanını anlatmadan
geçmek olmaz:
Uzun boylu, burma bıyıklı, yağız delikanlı.
Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok
Abdülcanbaz’lık vardır. Dürüsttür, cesurdur, akıllı,
sükutkardır. Kendine güvenir; çelikten kaslara sahiptir. Bu üstün niteliklerini daima iyinin, haklının, ezilenin yanında; sömürücülere, zalimlere, namussuzlara
karşı kullanır.
Düşmanına “ aşkettiği ” Osmanlı tokatıyla nam salmıştır.
Abdülcanbaz’ın ünü dünyaya yayılmış, pullara basılmış, tiyatro oyunları haline getirilmiştir.
Adana’da 2012’de açılan serginin adı gibi ;
“Söz Çizginin” diyelim..

• Karikatürün Türkiye’deki Üstadı ! Turhan SELÇUK
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14 Ekim 2014

Faaliyetlerimiz

Yönetim Kurulumuz İmamoğlu İlçesinde bulunan meslektaşlarımız ile toplantı yaptı.

15 Ekim 2014
Eczanede çalışan personellerin alması zorunlu olan “İş Sağlığı
ve Güvenliği” eğitimleri Odamızda yapılmaya başladı. Eğitimler 1 Kasım 2014 tarihine kadar devam etti.

11 Ekim 2014
Adana Eczacı Odası ve TÜRKKIZILAYI Adana Şube Başkanlığı
işbirliği ile Odamız eğitim salonunda 20 kişilik gruplar halinde
İLKYARDIM Eğitiminin 1.cisi 11 Ekim 2014 tarihinde başladı.

18 Ekim 2014
Odamız Eğitim Komisyonu ve Gençlik Komisyonu koordinasyonunda 18 Ekim Cumartesi günü Seyhan Otelinde Prof. Dr. Üstün
DÖKMEN’in katılımıyla “İŞ DÜNYASINDA VE ÖZEL YAŞAMDA KALİTELİ İLETİŞİM, YAŞAMA VE ÇALIŞMA SEVİNCİ” konulu eğitim
düzenlendi.

13 Ekim 2014
İsmailiye ASM reçeteleri dağıtımına giren meslektaşlarımızla
Odamızda toplantı yapıldı.

14 Ekim 2014
Yönetim Kurulumuz Aladağ İlçesinde bulunan meslektaşlarımız
ile toplantı yaptı.
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• Faaliyetlerimiz

21 Ekim 2014

01 Kasım 2014

Yönetim Kurulumuz, Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
görevine yeni atanan Sayın Kaşif KILIÇ’ı ziyaret etti.

Yönetim Kurulumuz, Mersin Eczacı Odası tarafından düzenlenen “REFERANS AVRUPA ÜLKELERİNDE ECZACILIK UYGULAMALARI” konulu panele katıldılar.

22 Ekim 2014
Yönetim Kurulumuz, İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Ahmet
ÖZER’i ziyaret etti. Ziyarette; nöbetler ve meslektaşlarımızın
nöbetlerde yaşadığı sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu. Ayrıca görüşmeye Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Sadettin ÖZSÜREKÇİGİL ve Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğünden Ecz. Mustafa GÖKMEN’de katılmıştır.

08 Kasım 2014
Yönetim Kurulumuz, Gençlik Komisyonumuz ile birlikte Mersin’de Güney Ecza Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı.

31 Ekim 2014
Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz.Halit Hezkıl USLU Yönetim
Kurulumuzu ziyaret etti.

11 Kasım 2014
Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin seçimli genel kurulunda Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na seçildi.

11 Kasım 2014
Yönetim Kurulumuz Ceyhan İlçesi ve Yumurtalık İlçesinde bulunan meslektaşlarımız ile Ceyhan Temsilcilik Binasında toplantı
yaptı. Toplantıda 2014 protokolü görüşmeleri, Alphega Projesi,
Dağıtım Uygulamaları ve son gelişmeler hakkında bilgi verildi.

12 Kasım 2014
Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Betül TAŞTEPE ve Ecz. Yelda ERTÜRK, ÇUKUROVA GİAD tarafından Sheraton Hotel’de düzenlenen “GELİŞİM ATÖLYESİ” kapsamında; Sayın Prof.Dr. Acar
BALTAŞ’ ın konuşmacı olarak katıldığı “TÜRK KÜLTÜRÜNDE YÖNETMEK” konulu toplantıya katıldı.

01 Kasım 2014
Kozan İlçesinde eczane çalışanlarımıza yönelik İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi yapıldı.
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12 Kasım 2014

25 Kasım 2014

Yönetim Kurulumuz, Kurul ve Komisyonlarda görevli tüm meslektaşlarımız, Temsilci ve Temsilci Yardımcılarımızın katılımları
ile Genişletilmiş Kurul toplantısı yaptı. Toplantıda 2014 protokolü görüşmeleri, Alphega Projesi, Dağıtım Uygulamaları ve
son gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulumuz Nevşehir Eczacı Odası ev sahipliğinde yapılan Güney Bölgesi Eczacı Odaları toplantısına katıldı.

25 Kasım 2014
Yönetim Kurulumuzun Odamız Ecz. Ali Aysan Toplantı Salonunda yaptığı toplantıda meslektaşlarımız;
Bölgemizde Uyguladığımız Reçete Dağıtımları, 2014 SGK İlaç
Alım Protokolü Görüşmeleri, Alliance Boots – Walgreens Ortaklığı ve Alphega Projesi, Mesleğimizde Yaşadığımız Güncel
Sorunlar konularında bilgilendirilmiştir. Ayrıca toplantıda Güney Ecza Kooperatifi 2. Başkanı Uzm. Ecz. Ercan MERT “Yeniden
Modellenen Eczaneler ve Sanal Zincir Modelleri” konulu bir sunum yapmıştır.

13 Kasım 2014
Yönetim Kurulumuz Kozan İlçesinde bulunan meslektaşlarımız
ile Kozan Temsilcilik’ te toplantı yaptı. Toplantıda 2014 protokolü görüşmeleri, Alphega Projesi, Dağıtım Uygulamaları ve son
gelişmeler hakkında bilgi verildi.

19 Kasım 2014
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli AĞBABA, CHP Adana İl
Başkanı Sayın Orhan SÜMER, CHP Mersin İl Başkanı Sayın Ecz.
Abdullah ÖZYİĞİT ve CHP Çukurova Belediye Meclis Üyesi, Oda
Eski Başkanımız Sayın Ecz. Burhanettin BULUT Odamıza nezaket ziyaretinde bulundular.
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11 Aralık 2014

11-14 Aralık 2014

Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Yelda ERTÜRK ve Ecz. Zuhal Seher
CENGİZ, Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi’nin davetlisi olarak
geleneksel ‘’meslek tanıtım günleri’’ kapsamında üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerine eczacılık mesleğini tanıtan
bir sunum yapmıştır. Eczacılık mesleğinin tanıtımı, geleceği ve
serbest eczacılığın işleyiş faaliyetleri, etik kuralları hakkında
bilgi verilmiştir.

39. Dönem Merkez Heyeti 2. Bölgelerarası Toplantısı Eskişehir Eczacı
Odası’nın ev sahipliğinde Rixos Eskişehir Otel’de gerçekleşmiştir.

15 Aralık 2014
Adana Veterinerler Odası Başkanı Nihat KÖSE Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

17 Aralık 2014
Yönetim Kurulumuz ve Eğitim Komisyonumuz Çağ Üniversitesi
Akademisyenleri ile eczacılara verilecek eğitimlerle ilgili görüşme yaptı.

17 Aralık 2014
Yönetim Kurulumuz EMREGÜN Eczanesinin temsilcilik bölgesine bağlı eczanelerimiz ile toplantı yaptı.

18 Aralık 2014
Genel Sekreterimiz Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAĞ, Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından “Akılcı İlaç Kullanımı” konulu toplantıya katıldı.

25 Aralık 2014
Adana Eczacı Odası Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından
‘HOBBİT’ filmini izlemek üzere Metropol Sinemasın’da sinema
etkinliği düzenlenmiştir.

29Aralık 2014
Genel Sekreterimiz Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAĞ ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Serdar ÜNSAL, Ankara’da Türk Eczacıları Birliği’nde düzenlenen 6643 Sayılı Komisyon Toplantısına katıldılar.
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07 Ocak 2015

19 Ocak 2015

Özel Ortadoğu Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Ayla Ayhan
BEGER, Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sayın Kaşif KILIÇ, Sağlık Merkez Müdürü Sayın Hasan DOĞAN ve Mali Hizmetler Merkez
Müdürü Sayın Kazım ŞAHİN Odamızı ziyaret ettiler. Yapılan
ziyarette, eczacılarımızın güncel sorunları ve Sosyal Güvenlik
Kurumu uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

08 Ocak 2015
Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Saymanız Ecz. Sühendan
TOKSÖZ Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Nurdan ÖĞÜLENER’i ziyaret ettiler.

08 Ocak 2015
Adana Eczacı Odası ve Güney Ecza Kooperatifi işbirliğinde
Odamızda “Eczanede Yasal Uygulamalar, Kar ve Zarar Etmenin Anlamı, Finansal Tablolar, Eczanelerde Stok Yönetimi, Stok
Değerlendirme Yöntemleri, Eczanelerde Stok Kontrolü, Eczanelerde Stok Planlama ve Satarken Kazanmak başlıkları altında
“ECZANELERE YÖNELİK FİNANS VE STOK YÖNETİMİ” konulu eğitim düzenlendi.

20 Ocak 2015
Yönetim Kurulumuz, İmamoğlu İlçesinde bulunan meslektaşlarımızla toplantı yaptı.

14 Ocak 2015
TMMOB İl Genel Sekreteri Hasan Emir KAVİ, Adana Şubesi Yönetim Kurulu ve İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazım BİÇER ve Makine Mühendisleri
Odası Adana Şube Başkanı Hüseyin ATICI, Yönetim Kurulumuzu
ziyaret etti.

17-18 Ocak 2015
11 Bölge Eczacı Odasının ( Mersin, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Adıyaman,
Nevşehir, Niğde Eczacı Odaları ) ortaklaşa düzenlediği “ 3. Güneyde Eczacılık Buluşması” etkinliği Mersin’ de düzenlendi.
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30 Ocak 2015
Yönetim Kurulumuz, göreve yeni atanan SGK Adana İl Müdürlüğü
Adana Sağlık Merkez Müdürü Sayın Hasan DOĞAN’ı ziyaret etti.
• Faaliyetlerimiz

02 Şubat 2015

05 Şubat 2015

Yönetim Kurulumuz, Adana Valimiz Sayın Mustafa BÜYÜK’ü
ziyaret etti. Ziyarette; son günlerde nöbetçi eczanelerimizde yaşanan soygun olayları hakkında Sayın Valimize bilgi verilerek,
gerek eczanelerde yaşanan soygun olaylarının gerekse nöbetçi
eczanelerimizin yaşadığı diğer sıkıntıların çözümü noktasında
alınacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yönetim Kurulumuz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Ahmet
KIRILMAZ’ı ziyaret etti. Ziyarette; Evsel İlaç Atıklarının halk sağlığına ve doğaya zarar vermeden toplanarak yasal mevzuat
çerçevesinde imha edilmesi projesi ile ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.

04 Şubat 2015

05 Şubat 2015

Yönetim Kurulumuz Diş Hekimleri Oda Başkanlığına seçilen
Dt. Fatih GÜLER’i ve Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulunu
ziyaret etti.

Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Oda Genel Sekreterimiz
Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAĞ, evlerde ve eczanelerde bulunan
miadı geçmiş veya kullanılmayan ilaçların yasal mevzuata
uygun toplanarak imha edilmesine yönelik hazırlanacak proje
ile ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanı Sayın M.Çelebi AKKUŞ ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede projenin hayata geçirilebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.
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18 Şubat 2015

21 Şubat 2015

Yönetim Kurulumuz, Adana İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve
Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü görevine yeni atanan Sayın Ecz.
Yüksel COŞKUN’u ziyaret etti.

Odamız Akademi Salonunda Uzm.Psikolog / Psikoterapist Nida
ÖZŞAHİN TERKURAN ve PSK.Danışman / Psikoterapist Meltem YAMANYILDIZ tarafından “BİLİNÇLİ ANNE-BABA MUTLU
ÇOCUK” konulu drama düzenlendi.

19 Şubat 2015
Eğitim Komisyonumuz ve Pfizer işbirliğiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji-İmmünoloji ABD’dan Prof. Dr.
Süleyman ÖZBEK’in konuşmacı olarak katıldığı “Bel Ağrılarını
sorgulayalım. İnflamatuvar bel ağrısı olan hastaya nasıl yaklaşıyoruz? Tanı ve Tedavide izlediğiniz yollar nelerdir?” konularının işlendiği eğitim düzenlendi.

24 Şubat 2015
Genel Sekreterimiz Ecz.Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Türk Eczacıları Birliği tarafından Ankara’da düzenlenen AFAD Protokolü Toplantısına katıldı.

24 Şubat 2015
Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu üyemiz
Ecz. Fatih BERKTAŞ; Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr.Ahmet
ÖZER, Sağlık Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Sadettin ÖZSÜREKCİGİL ve Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürü Sayın Ecz. Yüksel
COŞKUN ile bir görüşme yaptı. Görüşmede;

65

Adana Eczacı Odası Bülteni

• Faaliyetlerimiz

** Bölgemizde Yaşanan Eczane Soygunları,
** Yeni Oluşturulacak Nöbet Listeleri,
** Akılcı İlaç Kullanımı ve Reçetesiz Antibiyotik Kullanımına yönelik yapılacak toplantılar ve bu konuda Sağlık Müdürlüğü ile
birlikte hazırlanması düşünülen bilgilendirme afişleri,
** Çukurova Kalkınma Ajansına sunulmak üzere hazırlanacak
olan Akılcı İlaç Kullanımı ve Evsel Atıkların toplanarak imha
edilmesine yönelik proje
konularında görüş alışverişinde bulundular.
Ayrıca törende Kızılay Adana Şube Başkanı Sayın Yusuf Ramazan SAYGILI tarafından Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN’a
plaket verildi.

28 Şubat 2015
Adana Hilton Otel’de Eczacılık mesleğinin geçmiş günlerden
geleceğe nasıl taşınacağı, gelecekte nasıl bir eczacılık olacağı
konusunda Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak “ECZACININ, ECZACILIĞIN VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN GELECEĞİ”
konulu bir ÇALIŞTAY düzenlendi.

25 Şubat 2015
Adana Eczacı Odası ve TÜRKKIZILAYI Adana Şube Başkanlığı
işbirliği ile Odamız eğitim salonunda 11-12 Ekim 2014 / 2526 Ekim 2014 / 1-2 Kasım 2014 tarihlerinde TEMEL İLKYARDIM
Eğitimleri düzenlenmişti.

Temel İlkyardım Eğitimlerine katılarak sertifika almaya hak
kazanan meslektaşlarımıza; 25 Şubat 2015 Salı günü saat
12.30’da Ali Aysan Konferans Salonu’nda Kızılay Adana Şube
Başkanı Sayın Yusuf Ramazan SAYGILI’nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle, sertifikaları verildi.
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