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2004... Üzerimizden atmaya çalýþtýðýmýz ekonomik kriz, 41 yýldýr girmeye çalýþtýðýmýz AB ve onlarýn bitmeyen
(bitmeyecek!) talepleri; 17 Aralýkta verilecek olan müzakere tarihi ve buna hazýrlýk, çýkarýlan ve çýkarýlmaya
çalýþýlan uyum yasalarý, 90.000 sayfalýk AB muktesebatý ( okunmasý ne kadar zaman alýr bilmiyorum).
IMF stand-by anlaþmalarý, dayatmalarý, yaný baþýmýzda süre gelen, ne zaman biteceði belli olmayan,
sonucunda neler olabileceði kestirilemeyen, ama birçok insanýn, masum sivil ve çocuklarýn kanýnýn döküldüðü,
onaylamadýðýmýz acýmasýz savaþ,
dünyayý elde ettiði ekonomik ve askeri güçle terörü bahane ederek
tehdit eden ABD...
Bir yýl içerisinde üç farklý Bütçe Uygulama Talimatý ve her 10-15 günde
yeni bir uygulama ile karþýlaþan, hangi ilacý hangi kuruma hangi koþullarla
vereceði konusunda neredeyse bir kaos yaþayan, her zaman olduðu
gibi almadýðýmýz paranýn KDVsini vergisini ödeyen ve ödemeye çalýþan;
neredeyse hangi saate yaðmur yaðacaðýný tahmin edebilirken, kestiði
faturalarýn karþýlýðýný yaptýðý sözleþmeye raðmen
tahmin bile edemeyen.
Var olan yasasýný güncellemek, eksikliklerini tamamlamak üzere önlerinde
bir yasa taslaðý varken, içinde eczacý adý bile zorla geçen,
tamamen kaos yaratacak bir yasa taslaðý karþýsýna getirilen
ECZACI...
2004 yýlý ve daha öncekilerin özeti bu olsa gerek. 2005te daha zor
günler bizi bekliyor. 2005te altý sýfýr eksik bir para ve SSK, yeþilkart
sözleþmesi, OTC, genel saðlýk sigortasý, oluþmasý muhtemel ortak BUT,
her zamanki gibi ucu açýk günü belli ama ödeme garantisi olmayan
geri ödeme sistemi
ve bunlarla savaþ bizi bekliyor.
Patentle birlikte bioteknolojik pahalý ithal ilaçlar gündemimizi daha çok iþgal edecek; bazý ilaçlarýn reçetesiz
eczane dýþýnda satýlmasý gündemde, biz OTPC hakkýnda biraz açýlým yapmak istedik,
Saðlýk Meslek Odalarý tasarý taslaðý halen karþýmýzda duruyor.
Karþý duruþumuzu tekrar tekrar ifade etmek gerekiyor.
Eylül ayýnda Olaðan Mali Kongremizi yaptýk. Neredeyse nefes almadan çalýþan
Yönetim Kurulu arkadaþlarýmýzýn çalýþmalarýný ibra ettik.
Kendilerine teþekkür ediyoruz.
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Adana Eczacý Odasý 30. Mali Genel Kurul toplantýsý Seyhan
Oteli Balo salonunda 444 üyemizin katýlýmýyla yapýldý.
2003-2004 yýlý Faaliyetleri ve Yönetim Kurulu Çalýþmalarýnýn
aktarýldýðý 111 sayfadan oluþan Çalýþma Raporu Kitapçýðý Genel
Kurula ve tüm meslektaþlarýmýza daðýtýldý.
Ecz. Nurþin Uðurun sunumuyla Oda Baþkanýmýz Ecz.
Burhanettin Bulut yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi:
Ecz. Burhanettin BULUT
(TEB 4. Bölge Adana Eczacý Odasý Baþkaný)

Ezber bozulunca geleneðimizin ve dayanýþma gücümüzün
önemini unutup, dýþýmýzdan, bizim adýmýza, bizim yerimize bizi
koruyacak birilerini beklemek kolay gibi geliyor.
Hepimiz bilmeliyiz ki gücümüzün farkýna vardýðýmýz ve birlikte
dayanýþma içinde olduðumuz zaman; ilaç ve saðlýkta bizi de
kapsayan bir uzlaþma ancak böyle yaratýlýr.
Dünya; çevre ülkelerine basýncý ve baskýsý giderek artan büyük
güçlerin hegomonik mücadelesine tanýk oluyor. Çevre ülkelerdeki
artan basýnç ve baský sadece askeri deðil, ayný zamanda çevreye
ulus devlet - kamu yönetimi bütçe ve personel rejimleri ile ilgili
yasal düzenlemelerde güvenlik desteði ve ekonomik destek
vaatleriyle dayatýlmaktadýr.
11 Eylül dünyayý yeni bir eþiðe taþýmýþtýr. 11 eylül saldýrýlarý bir
dönüm noktasý olarak kabul edilebilir fakat unutulmamalýdýr ki
taþlar 11 eylülden önce döþenmiþtir.
Artan küresel terör, her an her yerde patlayan bombalar ve en
son Kuzey Osetyada yaþanan, tarihe dramatik sahnelerle yazýlan
insanlýk dýþý vahþet...
Tüm bu geliþmeler her þeyden önce güvenlik anlayýþýný egemen
kýlmýþtýr. Bu anlayýþ teröre, terörle karþýlýk vermeyi, sýnýr dýþý
operasyonlarý meþru kýlmakta ve Dünya ülkeleri artýk bu vahþete
tepki göstermemektedir.
Bu tehlikeli gidiþat; bilim kurgu filmlerini, medeniyetler çatýþmasý
teorilerini çaðrýþtýrmaktadýr. Dünya tehlikeli bir yolculuða çýkartýlmýþtýr.

Deðerli misafirler, meslektaþlarým; olaðan mali kongremize hoþ
geldiniz. Kongreler; mesleðimizin bize, katký ve kattýklarýný
bireysel olarak kiþiliðimizdeki, toplumsal olarak ise daha geniþ
bir yelpazedeki etkilerini bir kez daha irdelememize olanak
yaratýyor.
Adana Eczacý Odasý, oda olmayý ekol olmaya dönüþtürebilmiþ
bir gelenektir. Geleneklerin yaratýlmasý kolay deðildir, çünkü
bizim gibi ülkelerde sekteye uðramak neredeyse bir yaþam
biçimine dönüþüyor.
Odamýzýn ekol haline gelmesi ve gelenek yaratmýþ olmasý bizleri
bu geleneðe daha çok sahip çýkmaya zorlamalýdýr. Ayrýca,
geleneðin sürekliliðini savunmanýn anlamýný bu kongrelerde
yeniden düþünmemiz, bir tür ezber ve hafýza yenileme kaygýsý
olarak algýlanmalýdýr. Çünkü ülkemizin ezberi çok kolay bozuluyor.

Avrupa birliðinin giderek geniþlemesi, güçlenen ekonomik birliðini
siyasi bütünleþmeye doðru devam ettirmesi, Uzak doðunun özellikle
yüksek teknoloji ile yarýþýn içine girmesi, Çinin önlenemeyen
büyüme hýzý ve Rusyanýn yeniden yükselen deðer olarak arenaya
katýlmasý; yeniden güç dengelerinin biçimlenmesi ihtiyacýný
doðurmuþtur.
Amerikanýn Irak operasyonu gerekçeleri olan; terörün arkasýndaki
ülke, kitle imha silahlarý üreticisi ülke savlarýnýn doðru olmadýðý,
iþgalin petrol bölgesi hakimiyetini pekiþtirme operasyonu olduðu
artýk ABD dahil herkesçe kabul edilen bir gerçektir.
Güçler arasýnda yaþanan yarýþ; dünyada kuzey-güney, zenginyoksul gibi zayýflar ve güçlüler arasýnda var olan adaletsizliði güç
dengeleri arasýndaki uçurumlarý arttýrarak, uygarlýðý iki gruba
ayýrmaktadýr. Ve bölünme gün geçtikçe daha da derinleþmektedir.
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Yeni bir dönemin ve kavram karmaþalarýnýn yaþandýðý, insani
deðerlerin yok sayýldýðý Dünyadan Türkiyenin etkilenmemesi doðal
olarak mümkün deðildir.
Ülkeler baþta ekonomik gerekçeler olmak üzere sýðýnma limanlarý
oluþturmaktadýr. Oluþturulan limanlar ekonomik birlikteliklerden
birleþik yapýlara evrilme hedefindedir.
AB, böyle bir ihtiyaçtan doðmuþtur ve Türkiyede AB limanýna
sýðýnmak istemektedir. Avrupa Birliði gündemi yaþamýmýzýn her
alanýna girmiþ durumda. Kýbrýs Kopenhang kriterleri düzenlemeleri
AB uyum yasalarý derken Aralýk 2004 tarihinde Brüksel yapýlacak
olan AB zirvesine kilitlenmiþ durumdayýz.
Türkiyenin Avrupa Birliðine olan tarihi yolculuðu sadece bizlerin
kaderini elinde tutan bir konu deðildir. Ayný zamanda ülkemizin
geleceðini ve gelecek nesillerin kaderini de belirleyecektir.
Dünya konjonktürü açýsýndan da; doðu ile batý arasýnda kültürel
ve coðrafi bir köprü olan Türkiyenin AB ye üyeliði, sadece Avrupanýn
dengelerini deðil, Hrýstiyan ve Müslüman dünyasý açýsýndan dönüm
noktasýdýr. Özellikle de üzerinde sürekli duman tüten Orta doðuyu
da etkileyecek hayati bir konudur.
AB ye dahil olma isteði bizden gelmiþtir. AB yi sadece ekonomik
birlik olarak deðerlendirmek sadece kendimizi kandýrmaktýr.
Kopenhang kriterlerinin arkasýndan gelecek Maastricht
kriterlerine uyum süreci sadece bir bütünün küçük parçalarýdýr.
AB ile Ortak para, ortak hukuk, ortak anayasa, ortak parlamento,
ortak sýnýr hedeflerinin olduðu bir yapýya girme hedefýndeyiz.
Hükümetin göreve geldiði günden bu yana kilitlendiði AB çalýþmalarý;
müzakere tarihine bu denli yaklaþmýþken, hatta 6 ekim AB
komisyonu ilerleme raporuna günler kala ZÝNA gündemi ile Türkiye
nin AB perspektifi, ABNÝN Türkiye perspektifi siyah beyaz zemine
çekilmiþtir. Bugüne kadar yapýlan tüm çalýþmalar sanki hiç olmamýþ
gibi hava yaratýlmýþtýr. AB gündemi doðru zeminde ve tüm renkleri
ile birlikte tartýþýlmalýdýr.

Bu taslak için belirtilen üç gerekçe de doðru deðildir. Avrupa
Birliðindeki ülkelerde geçen yüzyýldan bu yana tabip, eczacý, diþ
hekimi yasalarý ayrý ayrýdýr. 6643 sayýlý yasamýz, taslak yasadan
çok daha güne uygun ve çaðdaþtýr. Yeni saðlýk mesleklerinin
yasalarýna kavuþmasý bizimde isteðimizdir.fakat amaçlarý ayný
faaliyetleri farklý mesleklerin ayný yasa ile yönetilmesi gülünçtür.
Hekim, Hemþire, Eczacý Teknisyeni, Laborant, Fizyoterapist, ayný
yasa ile yönetilmesi nasýl düþünülebilir?
Taslak, meslek kuruluþlarýný mesleðe deðil, sadece üyelerine
yönelik faaliyet gösteren derneklere dönüþtürmektedir.
TEB ve baðlý odalarý, toplumsal duyarlýlýðý olan, projeler üreten,
kamu kurum ve kuruluþlarý ile birlikte halk saðlýðý konusunda ciddi
kazanýmlar saðlayan, kendi kendini denetleyebilen, örnek bir mesleki
yapý ortaya çýkarmýþlardýr.
TEBnin yaptýrdýðý 3 ilköðretim okulu, novagenix, cinsel saðlýk eðitim
ve danýþma merkezi, madde baðýmlýlýðý hastanesi ve afet
durumlarýnda kullanýlmak üzere gezici týr eczane, rasyonel ilaç
kullanýmýna iliþkin çalýþmalar; sadece ülke yararýna kazandýrdýðý
küçük örneklerdir. Adana Eczacý Odasýnýn kazanýmlarýný hepiniz
biliyorsunuz.
Çaðdaþ normlardan uzak, mesleðimizle iliþmeyen bu yasa taslaðý;
Demokratik meslek örgütümüzü etkisizleþtiren, çözüm üretemez
hale getiren, meslektaþlarýmýzýn haklarýný koruyamayacak olan,
üyelerini denetleme yetkisi alýnmýþ, muvazaa gibi en büyük
problemlerimizde yetkisizleþtiren bir yasa taslaðýdýr.
Yönetici olmayý sýnýrlayan ve sýradanlaþtýran, kurumsal insiyatifýmizi
yok eden, ilaç ve eczacýlýðý tarif etmeyen, bize dar gelen ve bize
hitap etmeyen bu yasa taslaðýný kabul etmemiz mümkün deðildir.
Dünyanýn en eski mesleklerinden biri olan Eczacýlýk, insanlýk var
oldukça varlýðýný sürdürecektir.

AB ye uyum yasalarý ve küresel dönüþümün ayrý ayrý dayattýðý
yasal düzenlemeler ülkemizi etkilediði gibi en çok da mesleðimizi
etkilemektedir.

Günümüzde tartýþýlanlar eczacýlýk mesleðinin devam edip
etmeyeceði ile ilgili deðildir. Bu mesleði nerede, ne þekilde ve
nasýl yapacaðýmýzla ilgili tartýþma yaþanmaktadýr. Eczacý, koruyucu
temel saðlýk hizmetlerindeki önemi, rasyonel ilaç kullanýmýndaki
görevi ve ilaç danýþmaný kimliði ile saðlýkta vazgeçilmezdir.

2004 eczacýlýkta yapýsal deðiþikliklerin yaþandýðý bir yýl olmuþtur
ve kanýmca 2005 yýlýnýn ortalarýna kadar da bu durum devam
edecektir.

Daha kaliteli yaþam, koruyucu tedaviye yönelim ve özelliklede
ülkemizde genç nüfus özelliði yitirmeye baþlamýþ olmasý eczacýya
olan ilgi ve ihtiyacý daha da arttýracaktýr.

Saðlýkta dönüþüm projesi,Ulusal Ýlaç Kurumu, Saðlýk Meslek
Örgütleri Yasasý, Yeni Ýlaç Fiyat Kararnamesi,Ýlaçta Veri Ýmtiyazý,
Ýlaçlarýn Yeniden Sýnýflandýrýlmasý, Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýnýn
Birleþtirilmesi ve 1. BUT, 2. BUT ve son olarak 3. BUT son aylarda
en fazla tartýþtýðýmýz konular olmuþtur.

Bizler, mesleðimiz yeniden þekillenirken hazýrlýklarýmýzý bir an önce
yapmalýyýz. Çaðdaþ eczacýlýk normlarýna üyeler ve örgütler olarak
hazýr olmalýyýz, Ýnsanlarýn kalite ve hizmet beklentilerinin yükselmesi
sonucu oluþan beklentilere eczacý olarak cevap vermeliyiz.
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Eczane iç mekanlarýný geliþtirmeliyiz. Sürekli meslek içi eðitimlerle
bilgilerimizi güncellemeliyiz. Rasyonel ilaç kullanýmý konusunda
sorumluluðu olan, Ýlaç danýþmaný, saðlýk danýþmaný kimliðimizi
geliþtirmeliyiz.
Birliklerimize, kooperatiflerimize destek vermeliyiz, Deontoloji
mesleðimiz açýsýndan en önemli sorumluluðumuz olarak görmeliyiz.
Bizler mesleki mücadele sonucu oluþturduðumuz deðerlerin
aydýnlýðýnda yarýnlara yürüyeceðiz. Aklýn, uyumun ve bilimin
meþalesini elimizden býrakmadan; meslek içi rekabet, örgüt içi
dar ve kýsýr çekiþmelere sapmadan ayrýlýklarýmýzý deðil
benzerliklerimizi öne çýkararak fikir ve inançlara hoþgörüyü sürdürerek
tartýþmanýn ve paylaþmanýn zevkine vararak ve onun getirdikleriyle
zenginleþerek...
Hükümetin Saðlýkta Dönüþüm Projesinin önsözünde herkesin
saðlýktan eþit pay almasýndan söz ederken, içeriðinde saðlýðýn
piyasaya teslim edildiði anlaþýlmaktadýr. Saðlýk hizmeti devlet
güvencesinde ve kontrolünde olmalýdýr.
Eðer biz saðlýkta sosyal devlet anlayýþý ile davranacak, tüm
yurttaþlarýmýzý sosyal güvenlik kapsamýna alacaksak gereðini
yapmalýyýz ve saðlýða yeterince bütçe ayýrmalýyýz.
Tüm yurttaþlarýn sosyal güvenliðini prim yatýrana sosyal güvenlik
diye algýlýyorsak ve saðlýðý özelleþtirme çabasýnda isek, bunun adý
saðlýðý tüm yurttaþlarýmýza yayma deðil, bunun adý saðlýðý özel
sektöre devretmektir. Yani saðlýkta özelleþtirmedir. Parasý olana
saðlýk anlayýþý sosyal devlet anlayýþýna uygun deðildir.
Yýllardýr tüm Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýnýn birleþtirilmesini
savunuyoruz. Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýnýn birleþtirilme çalýþmalarý
doðru ve önemli bir adýmdýr. Çünkü; saðlýk tektir. Kuruma veya
kiþiye özel saðlýk olamaz.
2005 yýlýnda düþünülen Yeþil Kart uygulamasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý
ile Bað-Kur, SSK gibi yeni bir anlaþmalý kurumumuz doðacaktýr.
Her kuruma ayrý program ayrý uygulama maliyetli ve anlamsýzdýr,
tek tip BUT yanýnda ayrýca tüm kamu reçetelerin kontrolü de tek
bir birimde yapýlmalýdýr. Sigortalama sistemi tek birimde olmalýdýr.
Son dönemde ilaçla ilgili; konunun uzmanlarý ile birlikte
hazýrlanmayan ve görüþ alýnmadan yapýlan düzenlemeler ciddi

sýkýntýlar yaratmaktadýr, uygulamalar yap-boz tahtasýna dönmüþtür
bir yýlda 3 BUT görülmüþ bir þey deðildir. Ayrýca son hazýrlanan
BUT taslaðý saðlýkta dönüþüm programýna 1. basamak saðlýk
hizmetleri önceliði anlayýþýna ters düþmektedir. Unutulmamasý
gereken meslek örgütleri çýkar amaçlý kurumlar deðildir. Hükümet
mutlaka meslek örgütlerini ciddiye almalý ve görüþlerinden
faydalanmalýdýr.
Görüþmeleri devam eden Bað-Kur, Emekli Sandýðý, Yeþil Kart ve
SSK ile yapýlacak ortak protokol çalýþmalarý ilaçta yeni
sýnýflandýrmalarý da beraber getirmektedir.
Reçeteli-reçetesiz ilaçlar yeniden sýnýflandýrýlýrken, kurumlarda
negatif listeden pozitif listeye geçecektir, bir baþka sýnýflandýrmada
kurum Iskontosu farklý uygulanacak olan muadili olan ve muadili
olmayan ilaç listesidir.
Dün nasýl ithal ilaç yerli ilaca göre cazip kýlýnmasý sonucu 1990
da Pazar payý %6 iken, %50 lere çýkmýþsa; þimdide piyasada %20
olan muadilsiz ilaçta verilecek olan ayrýcalýk ile çoðunluðu ithal
olan muadilsiz ilacýn pazar payý ciddi oranda yükselecektir.
Yapýlmasý gereken ilaçlarda hiçbir þekilde ayrým yapýlmamasýdýr.
Orijinal ilaç zaten patent gibi yasal imtiyazlara sahiptir. Olmasý
gereken yerli ilaça yönelik yaklaþýmlar sergilemektir. Tüm
dünyada jenerik ilaç üretilmekte ve desteklenmektedir.
Geliþmiþ ülkelerde farmaekonomi yani kaliteli fakat ucuz tedavi
tartýþmalarý gündemdedir.
GATS, Gümrük Birliði, IMF gibi kurumlarla küresel kýskaç altýna
alýnan ekonomimiz, saðlýk alanýnda ilaç sanayimizin Patent, Veri
Koruma, Veri Ýmtiyazý gibi marka haklarý ile yok edilmesi sürecinde
ulusal ilaç politikamýzýn yaþama geçirilmesi zorunludur. Saðlýk IMF
dayatmalarý dýþýnda tutulmalýdýr.
Tam bir ay önce gündemimize Saðlýk Meslek Mensuplarý Birliði
Kanununun taslaðý geldi. Avrupa Birliðine uyum, yasalarýn güne
uyarlanmasý ve yeni saðlýk mesleklerinin ortaya çýkma gerekçeleri
ile hazýrlanan bu yasa taslaðý 50 yýllýk 6643 sayýlý TEB. kanununu
kaldýrýlýp çerçeve kanunla tüm saðlýk mensuplarýna tek bir yasa
hazýrlanmýþtýr.
7
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Bencil deðil bir özveri ahlakýný, Ýyilik, güzellik ve doðrudan yana
olmayý, bu güzel ülkeyi seven yurtseverler olmayý,
Gerektiðinde ülkemiz ve mesleðimiz için mücadele etmeyi baþa
alarak ve en önemlisi ÝDEALÝST kalmayý baþararak. YARINLARI
KURARIZ diyerek konuþmasýný bitirdi.
Kemal SAÐ CHP Adana Milletvekili :
Benim için eczacý odasýnýn farklý bir yaný ve yeri var. Eczacý Odasýnýn
Balcalý Hastane uygulamalarýný, bir siyasetçi olarak buradan
teþekkürle yad ediyorum. Gerçekten güzel bir ortam yarattýnýz
hem hastalar için hem kendi meslektaþlarýnýz için güzel adil, objektif
bir tutum izlemeye devam ediyorsunuz teþekkür ediyorum.
Böyle bir meslek örgütü yasasý çýkarýlmasýný kýnamak istiyorum.
Çünkü bir eczacýnýn ve bir doktorun ne kadar yakýn meslek olursa
olsun, mesleki tarzlarý mutlaka farklýdýr. Bunlarý ve diðer meslek
gruplarýný bir teþkilat yasasý veya bir çerçeve kanunu adý altýnda
toplamak yanlýþtýr.
Bu nedenle bu yasanýn çýkarýlmamasý için yada daha ideal bir
þekilde çýkmasý için elimden geleni yapmak için huzurlarýnýzda söz
veriyorum.
Hepinizin mesleðinin, odanýzýn yetkisi alýnmadan devamýný diliyorum.
Dr.Osman KÜÇÜKOSMANOÐLU Adana Tabib Odasý Baþkaný:
Saðlýk meslek odalarý kanunu tasarý taslaðý 2002 yýlý ortalarýnda
delegasyon ile ilgili bir maddeye Ýstanbul tabib odasýnýn itirazý
üzerine anayasa mahkemesi bu maddeyi durdurdu ve yýlýn sonuna
kadar yeni bir düzenleme talep etti. Herhangi bir düzenleme
yapýlmadý. Yeni düzenlemeler yapýlmasýný beklerken karþýmýza çok
daha olumsuz, özensiz hazýrlanmýþ bir yasa tasarýsý çýktý.
Hükümet saðlýkta dönüþüm adý altýnda bazý uygulamalara giriþti.
Saðlýðýn piyasa koþullarýna terk edilmesi, kamu saðlýk hizmetlerinin
önce özerkleþtirilip, sonra özelleþtirilmesi yoluna gidilmesi; biz
buna karþý çýkýyoruz. Herkesin eþit, ücretsiz, ulaþýlabilir saðlýk
hizmeti almasý gerektiðini savunuyoruz. 13 Ekim Ýstanbulda

8

85 tabip odasý ve tabip odasý destekçileri bunlarýn arasýnda diþ
hekimleri, eczacýlar, sendikacýlar, odalar var, bu davada yargýlanan
halkýn saðlýk hakký istemi, iþ güvencesi meslek onurunu korumak
suç olarak mahkemede yargýlanacak. Buna karþý çýkýyoruz. Önümüze
konan yasa taslaðýna karþý eczacý odasý, diþ hekimleri odasý ile
birlikte mücadelemizi sürdüreceðimizi bildiriyoruz.
Dt. Asým SAVAÞ Adana Diþ Hekimleri Odasý Baþkaný:
Bugün güzel bir gün çünkü saðlýkçýlar hep bir arada, biz saðlýk
eðitiminden geçmiþ eðitilmiþ insanlarýz. Bizim yaptýðýmýz iþ ibadettir.
Hükümetler gelip geçerler önemli olan bizim birlik ve
beraberliðimizdir. Bunu koruyabilmektir.
Yönetimlerden birçok arkadaþ geldi geçti. Adanalý olarak iftihar
ediyorum. Uzun müddet oda baþkanlýðý yapýp Türkiyede ben de
varým deyip Türk Eczacýlar birliðine II.Baþkan olan Erdoðan
kardeþimde burada. Önemli olan iyi hizmet verdiðinizde insanlar
bizi taktir eder ve deðerlendirir.
Muvazzalý eczane açýpta ona yardýmcý olanlarý tüketemiyorsak,
eðer sahte diþçiler mikrop yayýyorsa ve bunlara milletvekilleride
yardým ediyorsa, biz Avrupa kapýlarýnda hasta adam gibi bekleriz.
Saðlýk camiasý olarak hekim ile eczacýsý ile Allahýn yarattýðý þerefli
varlýða þereflice hizmet etmeye and içmiþiz ama içimizdeki bitleride
yok etmeliyiz.
Arkadaþlar korkmayýn biz birarada güçlü olursak, etiðimizden taviz
vermezsek herþeyi düzeltebiliriz. Allah sizi güzelliklerle daim etsin
hepinize saygýlar sunuyorum.
Ecz. Erdoðan ÇOLAK T.E.B. 2.Baþkaný :
Deðerli meslektaþlarým sizi çok özlediðimi belirterek baþlamak
istiyorum. Dünya küreselleþiyor ve deðiþimler artýk eskisi gibi 510 yýllýk sürelerle olmuyor. Çok hýzlý ve ani geliþmeler yaþanýyor.
Tek kutuplu dünyada ABD eksenli bir imparatoluk oluþturuluyor.
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Emperyalizmin doðasýna uygun olarak bugün üretimde tekelleþme
alabildiðine yaþanýyor. Dünyaný belirli büyüklükteki firmalarý birleþerek
en büyük olamaya çalýþýyor. Bunu birlikte yaþýyoruz.
Finans kapital oligarþisi yaratýyor, uluslararasý planda sermaye ihracý
hýzlanýyor.Dünyanýn büyük tekeller arasýnda paylaþýlmasý söz konusu.
Ve artýk dünya toprak paylaþýmýna doðru gidiyor. ABD bu tavrýný, hem
ekonomik hem de militarist tavrýyla besliyor. Hegomanyasýný geliþtiriyor.
Kendi içinde yer aldýðý Birleþik Milletleri de ciddiye almadan uzun
yýllar unutulan NATOyu yeni militarizimle payanda yapýyor.
Arkadaþlar herþeyi dünya enerji kaynaklarýný idaresini ele geçirmek
için yapýyor. Petrol kaynaklarýný kontrol etmek için yapýyor. Bugün
dünyada petrol 40 yýllýk bir rezervle önümüze geliyor. O zaman bu
rezervi kontrol etmek çok önemli, bugün 25 $dan 50 $ çýkan petrol
varil fiyatlarý ekonomik dengeleri nasýl alt-üst ettiðini görüyoruz.
Önümüzdeki 10 yýllarda varil fiyatýnýn 350-400 $ çýkacaðý düþünülen
petrolün kontrolü elbette çok önemli.
Türkiye iki arada, bir tarafta AB muktesebatý, diðer tarafta ABD ile
birlikte Dünya Bankasý ve IMF, AB dediðimiz çaðdaþlaþma projesi
içerisinde hepimizin onayladýðý kurallarý olan ülkemizin ekonomik ve
siyasal tüm dengelerni olumlu anlamda deðiþtirecek olan bir projeye
bizim karþý çýkmamýz mümkün mü?
Yýllardan beri aldýðý borcu borçla ödemeye çalýþan, son 20 yýlda
ihalelerle, güneydoðudaki çatýþmalarla, banka hortumlamalarý ile
yaklaþýk 400 milyar $ kaybetmiþ bir Türkiye ekonomisi. 2 yýl önce 230
milyar $ iç ve dýþ borcu olan ve þuan 280 milyar $ýn üstünde iç ve
dýþ borcu olan bir Türkiye ekonomisi var. Bu kýskaç içindeki bir
Türkiyenin kendi iradesi ile geleceðe yön verebilmesi mümkün mü?
Arkadaþlar Kamu Reform tasarýsýný, personel kanununu deðiþtirin,
bütçenizi azaltýn, saðlýða, eðitime, adalete, güvenliðe para ayýrmayýn
bu sizin asli iþiniz deðil diyorlar. Yani ulus devlet olarak, sosyal devlet
olarak ortadan kalkýn diyorlar.

Deðerli arakadaþlar, kurullarý
geleceðe taþýyan yarattýklarý
deðerler ve geleneklerdir.
Adana Eczacý Odasý çok
sayýda meslektaþýný kendi
siyasal mücadelesi içinde
söz sahibi yapan, katýlýmýný
saðlayan ve bir baský grubu
olmasý özelliðiyle ve
entellektüel birikimiyle
kamuoyu yaratýp, Adana
halkýyla ve meslektaþlarý ile
canlý ve anlamlý diyaloglar
kurmuþtur. Adana Eczacý
Odasý bu yönetim anlayýþý ile
geleneklerini geleceðe
taþýyacaktýr.
Düþlerimize sahip çýkmayý hala isteyecek kadar çocuk kalmayý
seçtiksede, hayallerini yitiren bir toplumun geleceðinde ancak
karabasanlar olabileceðini öðrenecek kadar yaþlandýk bu güzel ülkede.
Deðerli meslektaþlarým dünyadan yalnýzca iyi bir insan olarak ayrýlmayýn
yetmez, arkanýzda iyi bir dünya býrakýn.
Konuþmacýlarýn ardýndan 2003-2004 yýlý Olaðan Mali Genel Kurulu
yönetecek Divan Heyeti seçimi yapýldý.

Geliþmekte olan ülkelerin ulusal kaynaklarýný ulus devlet olarak
kendilerinin kullanmalarýný engellemeye çalýþýyorlar.
Dünyanýn deðiþtiði, geliþtiði bu çizgide mesleðimiz de deðiþime
uðruyor. OTC, veri koruma, veri imtiyazý, ulusal ilaç kurumu, ilaç fiyat
kararnamesi, reçete kontrol üniteleri, sosyal güvenlik kurumlarýnýn
birleþtirilmesi, meslek birliklerinin tek çatý altýnda toplanmasý gibi yasa
deðiþiklikleri önümüze geliyor.
Deðerli meslektaþlarým AB muhtesebatý içinde yok bunlar.
Kopenhag kriterleri siyasi kriterlerdir.TCKyý deðiþtirin, siyasi partiler
kanunu deðiþtirin bunlarýn da yapýlmasý gerekiyor.
Oysa biz ilaçta ne yaptýk meslektaþlarým AB üye ülkelerinin birliðe
kabul edildikten sonra patenti kabul ettiði yerde biz 1996 yýlýnda bir
gece yarýsý patenti kabul ettik, yetmiyormuþ gibi veri korumayý hayata
geçirdik, oda yetmiyormuþ gibi veri imtiyazýný hayata geçiriyoruz
2007de. Bu ne lüks, kimin bu lükse hakký var. Hem bir tarafta yasanýzda
ulusal ilaç kurumu ile yerli ilacý koruyacaðýnýzý ifade edeceksiniz öbür
tarafta onu engelleyen yasalarý meclisten geçireceksiniz.

Divan Heyeti aþaðýdaki þekilde teþekül etti;
Divan Baþkaný
Divan 2.Baþkaný
Yazman
Yazman

Ecz. Mehmet Saim ÖZSAYDI,
Ecz. Mahmut SÖNMEZ,
Ecz. Yeþim SÜTÜLEN
Ecz. Kübra KOKSAL

Gündem maddeleri okunarak genel kurulun onayýna sunuldu. Oy birliði
ile kabul edilerek, gündemin diðer maddelerine geçildi.
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Gündemin 4. maddesi olan
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
sunumu için Genel Sekreter Ecz.
Alev TÜRKER söz aldý. Büyük
bir titizlikle hazýrlanan faaliyet
raporu kitapçýðýndan çalýþmalarý
genel kurula sundu.
Yönetimimiz her hafta Salý
günleri biraraya gelerek; toplam
48 olaðan; olaðanüstü toplantý
yaptý, Denetleme Kurulu da en
az bir üye ile bu toplantýlara
katýldý. Her ayýn 2.çarþambasý il, ilçe ve bölge temsilcileriyle
toplandýk. Bir önceki ayýn faaliyet raporlarýný aktardýk; temsilcilerden
görüþ alarak, bölgelerindeki sorunlarýn çözümlenmesine çalýþtýk.
Komisyonlarda çalýþan meslektaþlarýmýza bu yýlda aktif görevler
düþtü. Komisyonlarýmýzýn sayýsý arttýrýlarak ,daha etkin çalýþma
hedefledik.

bulunduðumuz platforma aydýnlýk katmalýyýz, etik davranmalýyýz.
Az dosya sayýlý yeni bir dönem diliyorum. dedi ve haysiyet divaný
raporunu genel kurula sundu.

Gündemimize yoðun ve mesleki açýdan ciddi konular hakimdi.
Emeði geçen ve katkýda bulunan herkese teþekkürler dedi.

Dilek ve öneriler kapsamýnda Ecz. Bilge ÜSTEKÝDAÐ söz aldý.

Gündemin 5.maddesi olan Mali
rapor sunumu için yönetim kurulu
üyemiz Sayman Ecz. Özden
SEZGÝNSOY söz alarak
01/09/2003 - 31/08/2004 dönemi
ayrýntýlý gelir-gider dökümünü genel
kurula sundu.
Gündemin 6.maddesi olan
Denetleme kurulu raporu için Ecz.
Ali Yücel Seçki söz aldý. Yönetim
Kurulunca alýnan kararlarýn ve
yapýlan harcamalarýn yasa ve
yönetmeliklere uygun olduðunu,
01/09/2003-31/08/2004
d ö n e m i n e a i t g e l i r- g i d e r
tablosunun gerçek faaliyet
sonuçlarýný yansýttýðýný genel kurula
arz etti.
Haysiyet Divaný çalýþma raporunu
okumak üzere Ecz. Cengiz
TÜMERe söz verildi. Ecz. Cengiz
Tümer Haysiyet Divaný çalýþmalarý
hakkýnda bilgi verdi.  Yönetim
Kurulundan 13 dosya gönderilmiþ
olup, 17 toplantýda inceledik ve 12
dosyayý karara baðladýk, 1yýllýk
tükettiðimiz zaman içerisinde bize
aktarýlan dosyalara üzülmemek elde
deðil. Zoru baþarmak için
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Gündemin 8.maddesi olan Raporlarýn onaylanmasý kýsmýnda raporlar
ayrý ayrý onaylandý ve ibra edildi.
Baþkan Ecz. Burhanettin BULUT söz alarak; yönetim ve oda
çalýþanlarý adýna mali kongreye katýlan ve onay veren tüm
meslektaþlarýmýza teþekkür etti.
Gündemin 9.maddesi olan 2004-2005 Bütçe Tasarýsýnýn görüþülmesi
ve onaylanmasýna geçildi. Sayman üye Ecz.Özden SEZGÝNSOY
hazýrlanan taslak bütçeyi genel kurula sundu.
Saðlýk Meslek Mensuplarý Yasa Tasarýsý ile ilgili imzaya açýlan
metnin Genel Kurul kararý alýnarak Yönetim Kurulu tarafýndan
gerekli mercilere iletilmesine oy birliði ile karar verildi.

 Haysiyet Divaný faaliyet raporunu üzülerek okuduk. Eczacýlýk
kültüründen yoksun bu davranýþlarýn, sistemin getirdiði sonuçlar
olarak deðerlendiriyorum. Kendimize çeki düzen verelim. Devlet
güvenmiyor artýk bize. 22.000 eczane
çok, 6.000 yeter diyordu Saðlýk
Bakanýmýz. 2 gün eczanelerimizi
kapattýk, direndik ve alkýþlanacak bir
devrim yaþadýk. Eylem çok baþarýlýydý.
Saðlýk Meslek Örgütü Birliði taslaðýnda
eczacý yok, tabela var.!! 6197 nolu
yasa taslaðý hazýrladýk, AB normlarýna
uydurmaya çalýþtýk. Saðlýk Bakanlýðýna
sunuldu bekliyoruz derken 6643 sayýlý
yasayý düþündüler.
Eczacýyý yok etmek istiyorlar. TEB ve
odalarý düzenleyen, haklarýný savunan, eczacý-devlet iliþkilerini
düzenleyen yasayý yok etmek istiyorlar. Bu yasa ile yalnýz,
korunmasýz, sosyal ve ekonomik yönden bencil, acýmasýz insanlar
ortaya çýktý, yardýmlaþma bitti. Devletin yolsuzluklara çanak
tutulacaðýnýn sonuçlarýný düþünmesi lazým.
Yasa Muvazallý eczaneyi tartýþmýyor. Eczanesini açsýn 30 gün
sonra odasýna kayýt yaptýrsýn. Tabela için özel madde getirirken
bu mesleðin nasýl iþleyeceði, haklarýnýn ne olduðu ile ilgili madde
yok. Bu kadar boþ vermeyelim odamýza, mesleðimize, örgütümüze
sahip çýkalým.
Baþarýlar, saygýlar sunuyorum dedi.

YORUM

6197yi Beklerken 6643ten mi oluyoruz
Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ

1839 Tanzimat Fermanýndan bu yana BATI ya dönük
yüzümüz; bu aralar AVRUPA BÝRLÝÐÝ serüveni ile devam
ediyor. Müzakerelerin ucu açýk olmasýna raðmen A.B.
ye uyum yasalarý yaþantýmýzý etkilemeyi arttýrarak
sürdürüyor. Baþta ekonomi olmak üzere Trafikten-Saðlýða,
Tarýmdan-Sosyal Güvenliðe, Eðitimden-Milli Güvenliðe...
vs. kadar her þey Avrupa Birliði müktesebatý çerçevesinde
Yasa deðiþikliðine uðruyor.
6197 Sayýlý Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýnda Kanun da
yapýlmasý gereken deðiþiklikler Türk Eczacýlarý Birliði
tarafýndan hazýrlanýp Yasa Taslaðý olarak Saðlýk Bakanlýðýna
verilmiþti. (Nüfusa göre Eczane sayýsý, 65 yaþta emeklilik,
yardýmcý eczacýlýk vs.) Bizler 6197 sayýlý yasada yapýlacak
deðiþikliklerin TBMMden geçip Yasalaþmasýný beklerken;
Saðlýk Bakanlýðý 6643 Sayýlý TEB Yasasýný ortadan kaldýran
çerçeve Yasa Taslaðýný tartýþmaya açtý. Taslaðýn içeriði
ile ilgili çok þey söylenip yazýlabilir. Ancak bizler için can
alýcý olduðunu düþündüðümüz birkaç tespitimiz þöyle:
1. Saðlýk Meslek Mensuplarý Birliði Kanun Tasarýsý
Taslaðý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Avrupa Birliðine uyum
Yasalarý gerekçe gösterilerek hazýrlandý. Oysa ABde tüm
Saðlýk Meslek Mensuplarý Birliðini içine alan böyle bir
çerçeve yasa bulunmamaktadýr. Her Meslek Birliðinin
kendi örgütlenme gereksinmelerine uygun yasasý vardýr.
Doðru olaný da budur. Bu çerçeve Yasa Taslaðý içerisine
(Doktor, Diþ Hekimi, Eczacý, Veteriner, Hemþire,
Fizyoterapist, Medikalci... vs.) 26 civarýnda meslek
girmektedir. Bu mesleklerin saðlýk alanýnda hizmet veriyor
olmalarý, ayný gereksinim içinde örgütlenmeleri anlamýna
gelmez. Ayrýca Türk Eczacýlarý Birliðinin mesleðimizi ve
birliðimizi çok iyi tanýmlayan bir yasasý zaten var.
2. Kanun Taslaðý T.C. Anayasasýnýn Meslek Birliklerinin
örgütlenmelerini tanýmlayan 135. maddesinin ruhuna
aykýrýdýr. 135. maddede mesleklerin gereksinimlerine
uygun örgütlenmeleri istenmektedir. Dolayýsýyla tasarýda
daha demokratik, daha özerk bir birlik yapýsý düþünülmeli
idi.

3. Kanun Taslaðýnýn Avrupa Birliði standartlarý
çerçevesinde hazýrlandýðý ifade edilmesine raðmen;
birlikler, Saðlýk Bakanlýðýnýn bir alt birimi konumuna
getirilmektedir. Oysa amaç özgürlüklerin ve demokratik
örgütlenmenin önünü açmak olmalý idi. Avrupa Birliði
demokrasileri güçlerini, sivil toplum ve meslek örgütlerinin
demokratik, özerk, eþitlikçi ve yaygýn olmasýndan
almaktadýrlar.
4. Yasa Tasarýsý Taslaðý çerçeve olunca içeriðinde bir
çok mesleði kapsýyor, ve ECZACI adý bir kez geçiyor.
Madde 32 Bu Yasa yürürlüðe girdiðinde 6643 Sayýlý TEB
Yasasý yürürlükten kalkar diyor. Adeta TEB yasasý ile
birlikte eczacýlýðýn da yok olacaðýnýn mesajýný veriyor.
5. Yasa Tasarýsý Taslaðýnýn 10-a ve 18-f maddeleri: Odalar
ve Birlikler üyelerinin kullanacaklarý tabela örneðini tespit
eder diyor. Tabela ile ilgili bu kadar detaylý yetkiler
verilirken asýl olmasý gereken ilaç-eczacýlýk ve halk saðlýðý
ile ilgili hiçbir görev ve yetki tanýmlanmýþ deðil.
Daha tehlikeli olan:
a. Eczacý Odalarý ile Türk Eczacýlarý Birliðinin yetkileri
kýsýlarak, Ýþlevsiz hale getirilmekte ve muvazaalý
eczanelerin önü açýlmaktadýr. Taslakta üye iþ
yerini açtýktan bir ay sonra odaya kaydýný yapar
diyor. Muvazaalý eczane açýldýktan sonra tespiti
çok zordur ve bu yasa ile artacaðý muhakkaktýr.
b. Türk Eczacýlarý Birliðinin Sosyal Güvenlik Kurumlarý
ile sözleþme yapma yetkisi elinden alýnýyor. Son
yýllarda Türk Eczacýlarý Birliðinin tek sözleþme ile
kurumlara ilaç vermeyi saðlama görevi tartýþmalý
hale getirilmiþtir.
Yan sayfada Türk Eczacýlarý Birliði Yüksek Haysiyet Divaný
eski üyesi sayýn Ecz. Mahmut SÖNMEZden alýnan
REKABET KURULU KARARI olan bir belge sunuluyor.
Lütfen dikkatle okuyunuz.
2000 yýlýnda Bursa, Karacabey Kaymakamlýðý Eczacýlarýn
%5den fazla iskonto yapmadýklarý için Türk Eczacýlarý
Birliðini Rekabet Kuruluna þikayet ediyor. Rekabet Kurulu
þikayeti: Türk Eczacýlarý Birliði bu yetkiyi 6643 sayýlý
yasadan alýyor gerekçesi ile red ediyor. Þimdi yeni yasa
taslaðýnda Türk Eczacýlarý Birliðine bu yetki verilmiyor.
2004 yýlýnda Rekabet Kurulu Baþkaný yaptýðý bir açýklama
sýrasýnda söz eczane iskontolarýndan açýlýnca: Türk
Eczacýlarý Birliði, eczacýlarýn üzerinde koruyucu bir þemsiye
gibi duruyor. Eczacýlar belirlenen iskonto dýþýnda fazla
iskonto yapamýyor. Aslýnda bu, rekabetin engellenmesidir
diye ilginç bir eklemede bulunuyor.
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6197yi Beklerlen 6643ten mi oluyoruz

ÞÝMDÝ
A- Ecza Koop.larý batýrdýk. Hangi gerekçe ile olursa olsun 22.000
eczacý Ecza Koop.lara sahip çýkamadýk. Oysa Ecza Kooplar bizim
fýrtýnalý günlerde sýðýnabileceðimiz GÜVENLÝK LÝMANLARIMIZ
idi. Kooplarýn Pazar payý %33lerden %10lara indi. Unutmayalým
Üyesi olsun veya olmasýn Ecza Kooplar tüm eczacýlara artý deðer
yaratýyor. Depolarýn eczaneler ile ilgili iskontolarýnda Kooplar
denge unsurudurlar. Kooplarýn yarattýðý rekabetten tüm eczacýlar
nasibini almaktadýr. Kooplarýn bulunduðu - bulunmadýðý bölgelerde
depo sirkülerine dikkatlice bakýldýðýnda aradaki fark ortaya
çýkacaktýr.
B- 2004 yýlý içinde Türk Eczacýlarý Birliðinin: Reçete Kontrol
Ünitesi ile Ayaktan Reçetelerin Üst limit çerçevesinde daðýlýmý
projeleri Maliye Bakanlýðý tarafýndan iptal edildi.
Böylece sermayenin kar amaçlý yatýrým yapabileceði alanlar
açýldý.
C- Saðlýk Bakanlýðýnca hazýrlanan Saðlýk Meslek Mensuplarý
Birliði Kanun Tasarýsý Taslaðý ile Türk Eczacýlarý Birliðinin sözleþme
yapma yetkisi elinden alýnýyor.
Unutmamalý ki Avrupa Birliði ile ilgili yasal deðiþiklikler yapýlýrken
2003 2004 yýllarýnda Kopenhag siyasi kriterleri hedef alýnmýþtý.
2005 yýlýndan itibaren Maastrich ekonomik kriterleri tartýþýlacak
ve uygulanacaktýr. Bu kriterler doðrultusunda yapýlacak olan
yasal deðiþiklikler ekonominin tüm alanlarýnda olduðu gibi saðlýk,
ilaç ve eczacýlýktaki hedef SERBEST PÝYASA mantýðý olacaktýr.
Sermayenin ekonomik kriterlerden anladýðý, rahat hareket
edebilme alanýnýn yaratýlmasýdýr.
Türkiyede ilaç tüketimi kiþi baþýna 60 Dolar civarýnda iken, AB
ortalamasý 120-130 Dolar arasýndadýr. Sermaye bu pazarý ele
geçirme adýna her türlü çabanýn içine girecektir. (Ýlaçta reklam,
OTC, uzaktan ilaç satýþý, kendi kendini tedavi, Veri Ýmtiyazý vs.)
Tüm bu geliþmeleri üst üste koyduðumuzda tehlike büyüyor. Bir
süre sonra üretici firmalardan istenmesi gereken rekabet (iskonto)
eczanelerden istenebilir. Sosyal Güvenlik Kuruluþlarý Türk Eczacýlarý
Birliðini aradan çýkararak en fazla Iskontoyu yapan eczaneler ile
sözleþme yapmak isteyebilir. Ve bu rekabete bana bir þey
olmaz diyen en zengin eczacýmýz en fazla 3 yýl dayanabilir. Ýþte
þimdi ifade etmekten korktuðumuz zincir eczaneler o zaman
gündeme gelebilir. Önümüzdeki günler meslek adýna mücadele
gerektiren sýkýntýlý günler olacak gibi görünüyor. Bu açýk ve net.
Son söz: Bu taslaðýn yasalaþmasýný engellemek için 22.000
eczacý tüm demokratik refleksini kullanmalýdýr.
Sadece bu Yasa Taslaðý ile ilgili deðil önümüzdeki günlerde
gündeme gelecek meslek alanýný daraltacak tüm konularda
hepimizin ayný duyarlýlýk içinde olmamýz gerekmektedir.
GELECEÐÝMÝZÝ MÜCADELELER BELÝRLEYECEKTÝR.
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REKABET KURULU KARARI
Dosya Sayýsý
Karar Sayýsý
Karar Tarihi

: D1/1/C G.-00/1
: 00-8/72-34
: 24.02.2000

(Ýlk Ýnceleme)

A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Baþkan:Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOÐLU.
Üyeler: Mehmet Zeki UZUN, Sadýk KUTLU, Nejdet KARACEHENNEM, Mustafa PARLAK,
R. Müfit SONBAY, Kubilay ATASAYAR, Murat GENCER.
B- RAPORTÖR: E.Cenk GÜLERGÜN
C- ÞÝKAYET EDEN: Karacabey Kaymakamlýðý (Bursa)
D- HAKKINDA ÝLK ÝNCELEME YAPILAN: Türk Eczacýlarý Birliði
Farabi Sk., No: 35 06690 Çankaya/ANKARA
E- DOSYA KONUSU: Türk Eczacýlar Birliði bünyesinde alýnan bir karar uyarýnca, resmi
kurumlara yapýlan ilaç satýþlarýnda eczaneler tarafýndan ayný oranda iskonto uygulanmasý.
F- ÝDDÝALARIN ÖZETÝ: Karacabey Ýlçesindeki resmi kurumlarýn ilaç gereksinimlerini
karþýlamak amacýyla eczanelerden alýnan tekliflerde, etiket fiyatýndan %5 oranýnda iskonto
yapýlabileceðinin, bu oranýn Türk Eczacýlarý BirliðÝnin aldýðý bir kararla belirlendiðinin, bu
orandan farklý bir oranda iskonto yapýlamayacaðýnýn belirtildiði ve bu durumun rekabeti
kýsýtlayýcý olduðu.
G- DOSYA EVRELERÝ: Kurum kayýtlarýna 6.1.2000 tarih, 35 sayý ile giren baþvuru üzerine
düzenlenen 9.1.2000 tarih, D1/1/E.C.G.-00/1 sayýlý Ýlk Ýnceleme Raporu, 17.2.2000 tarih,
REK.0.05.00.00/6 sayýlý Baþkanlýk önergesi ile 00-8 sayýlý Kurul toplantýsýnda görüþülerek
karara baðlanmýþtýr.
H- RAPORTÖRÜN GÖRÜÞÜ: Resmi kurumlara yapýlan ilaç satýþlarýnda eczanelerin ortak
bir oranda iskonto uygulamasýnýn, 6643 sayýlý Türk Eczacýlarý Birliði Kanununun Türk
Eczacýlarý Birliðine (TEB) verdiði görevlerden birisi doðrultusunda TEB ile Maliye Bakanlýðý
arasýnda yapýlan protokol çerçevesinde olmasý nedeniyle, 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý
Hakkýnda Kanun kapsamýnda incelenemeyeceði düþünülmektedir.
l- ÝNCELEME VE DEÐERLENDÝRME: Dosya konusu þikayet baþvurusunda; Karacabey
Ýlçesindeki eczanelerin, resmi kurumlarýn ilaç alýmlarýna yönelik verdikleri tekliflerde ortak
bir oranda (%5) iskonto uyguladýðý ve bu ortak davranýþýn TEBin aldýðý bir karar doðrultusunda
oluþtuðu hususlarýna yer verilerek bu durumun rekabeti sýnýrlayýcý olduðu ileri sürülmüþtür.
6643 sayýlý Türk Eczacýlarý Birliði Kanununun 1 inci maddesine göre, TEB; eczacýlarýn ortak
gereksinimlerini karþýlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýrmak, eczacýlýðýn genel çýkarlara
uygun olarak geliþmesini saðlamak, eczacýlarýn birbirleri ve halk ile olan iliþkilerinde dürüstlüðü
ve güveni hakim kýlmak üzere, meslek disiplini ve ahlakýný korumak amacýyla kamu kurumu
niteliðinde kurulmuþtur. Ayný maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca, mesleðini serbest olarak
sürdüren veya özel kuruluþlarda eczacýlýkla ilgili hizmetlerde çalýþacak eczacýlarýn iþe
baþlamadan önce bulunduklarý ilin eczacý odasýna kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine
getirmeye mecbur olduðu belirtilmiþtir.
6643 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesinde, TEB Merkez Heyetinin görevleri sayýlmaktadýr.
Söz konusu maddenin (j) bendi aynen, Eczanelerden saðlýk hizmeti satýn alacak bütün kamu
ve özel kurum ve kuruluþlarla anlaþmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleþmeleri
bastýrmak ve belirleyeceði bedel karþýlýðý eczanelere daðýtmak þeklindedir. Bu ifadeden,
özel ve resmi kuruluþlara yapýlacak ilaç satýþý koþullarýnýn, TEB ve ilgili resmi veya özel
kurumun yapacaðý anlaþma ile þekilleneceði anlaþýlmaktadýr. Baþka bir deyiþle, eczane
satýþlarýnýn önemli bir kýsmýný oluþturan kurumlara yapýlan ilaç satýþlarýnda, eczanelerin
uygulayacaðý koþullarýn esaslarýn belirlenmesinde, eczaneleri temsilen TEBin anlaþmanýn
taraflarýndan biri olacaðý hükme baðlanmýþtýr. Bu doðrultuda, Maliye Bakanlýðý ile TEB Merkez
Heyeti arasýnda bir protokol düzenlenmekte ve kurumlarla eczanelerin yaptýðý anlaþmalar
ise bu protokol çerçevesinde yapýlmaktadýr.
Maliye Bakanlýðý ile TEB Merkez Heyeti arasýnda düzenlenen protokolde; uygulanacak iskonto
oraný (%5) dahil olmak üzere satýþa iliþkin teknik ayrýntýlar, sözleþmenin feshini gerektiren
fiiller ve ilgili kurumlarýn ödeme zamaný gibi hususlara düzenleme getirilmiþtir. Bu noktada,
Karacabey Ýlçesi Kaymakamlýðýndan alýnan þikayet baþvurusuna konu olan iskonto hususunun,
Maliye Bakanlýðý ile TEB arasýnda düzenlenen protokol çerçevesinde yapýlan anlaþmalar
sonucunda ortaya çýktýðý anlaþýlmaktadýr. Dolayýsýyla, resmi kurumlara yapýlan satýþlarda
ortak bir iskonto oraný uygulamasý, 6643 sayýlý Türk Eczacýlarý Birliði Kanununda TEB Merkez
Heyetine verilen bir görevin yansýmasý olup 4054 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesi anlamýnda
bir teþebbüs birliði kararýnýn uzantýsý olarak kabul edilmemiþtir.
J- SONUÇ: Eczanelerin resmi ve özel kurum ve kuruluþlara satýþlarýnda ortak bir oranda
iskonto uygulamasýnýn, 6643 sayýlý Türk Eczacýlarý Birliði Kanununda Türk Eczacýlarý Birliði
(TEB) Merkez Heyetinin görevleri arasýnda sayýlan bir husus doðrultusunda TEB ile Maliye
Bakanlýðý arasýnda düzenlenen protokolden kaynaklandýðý, bu nedenle þikayet konusuna
iliþkin ön araþtýrma yapýlmasýna veya soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðýna OYBÝRLÝÐÝ
ile karar verilmiþtir.

ARAÞTIRMA

Þu OTC Dedikleri...
Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
Yönetim Kurulu Üyesi

Dünyada ve ülkemizde yýllarca tartýþýlan; ülkemizde yeni
yeni yönetmeliklerde anlamýný bulan bir kavram olan OTC
(Over The Counter) kavramýnýn anlamýný Reçeteli
satýlmayan tüm ilaçlar olarak tarif
edebiliriz. Dünyada vatandaþýnýn
saðlýk hizmetlerine katkýsý ve kendi
kendine tedavi kavramý (selfmedication) ile OTC ilaçlarý yýllardýr,
tüm dünyada,eczane ve marketlerin
raflarýnda yer almaktadýr.
FDA (Food and Drug Administration),
OTC ilaçlarýný herhangi bir reçeteye
gerek duyulmadan alýnabilen ilaçlar
olarak sýnýflamýþtýr. Bu ilaçlarý satýn
alanlar kendi kendine tedavi
durumlarýnda, doktor tavsiyesi
olmadan kendileri için
kullanmaktadýrlar.
Dünyada OTC ilaçlarýnýn
pazarlanmasýnýn avantajý; reçeteli
satýlan ilaçlara oranla daha büyük bir
nüfusa hitap etmeleridir. Çünkü bu
tip ilaçlarýn satýþý ve kullanýmý için bir
uzmana gitme ve onayýný almak
gerekmemektedir.
Avrupa Birliði ülkelerinde OTC ürünleri reçetesiz ilaçlar
olarak bilinirler.Bu ürünlerin ruhsat ve satýþ izinleri ilaçlarla
benzerdir ve ayný prosedürler gerekmektedir.
Dünyada kendi kendine tedaviyi içeren bir ilaç politikasý
geliþtirmek için iki sýnýflandýrma kullanýlmaktadýr;
Reçeteli ilaçlar;etkin ve güvenilir kullanýmý için,bir doktor
ya da saðlýk uzmanlarýnýn aktif olarak içinde olmasýný
gerektiren ürünler,
Reçetesiz ya da OTC ilaçlar; pazarlama koþullarýna ve
etiketlenme þartlarýný taþýyan ve satýn alanlar tarafýndan
kullanýmý etkin ve güvenilir olan ürünlerdir.
Ýlaçlardaki bu iki tip sýnýflandýrmayý Japonya, ABD, Kanada
ve Avrupa Birliði ülkeleri kullanmaktadýr. Avrupa Birliði

ülkeleri, Kanada ve ABD tarafýndan kullanýlan bu kritik
yaklaþýmýn üç anahtar bileþeni vardýr;
1. Reçetesiz statü yaklaþýmý, reçeteli statünün özellikle
tanýmlanmasý ile baþlar
2. Güvenli tasarýmlar kuvvetli yan etkilere ya da bir
reçetesiz ilacýn daha güvenli kullanýmýna dayanmaktadýr
3. Bu ülkeler reçetesiz ürünleri eczacý ile ya da sadece
eczanede veya genel satýþ gibi kategorilere
ayýrmamaktadýr.
Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan da desteklenen kendi
kendine tedavi kavramý ve OTC ile ilgili çeþitli tespitleri
verecek olursak;
1. Devlet OTCyi neden ister?
a. Ýlaç giderlerinden tasarruf etmek
b. Küçük hastalýklar için saðlýk personel ve
ekipmanýnda tasarruf
2. Ýlaç sanayi neden OTCyi ister?
a. Ürünün Pazar payýný artýrmak
b. Daha büyük bir satýþ hacmi oluþturmak
c. Tüketiciye ve halka doðrudan reklam yapabilme
olanaðýna kavuþmak
d. Sosyal güvenlik kuruluþlarýný ve saðlýk sigorta
sistemlerini aradan çýkarmak
3. Toplum neden OTC ilaçlarý ister?
a. Hekime baþvurmadan kendi kendine tedavi
edebilme olgusu
b. Gerektiði zaman ve en yakýn yerde ilaç bulabilme
arzusu
Aslýnda OTCde tekel ve tröst ilaç þirketlerinin etkisi
önemli þekilde yer almaktadýr. Patent, veri koruma ve
veri imtiyazý ile çok uluslu þirketlerin büyük kar amacý en
büyük nedenlerdendir.Hekimin ilaç üzerindeki denetimini
kaldýrmak ve reçetesiz ilaçlarýn reklamla sattýrýlmasý da
bir baþka nedendir.
Dünyada reçeteliden reçetesize dönüþüm; önce reçeteli
reçetesiz ilacý ayýrmakla baþlýyor. Daha sonra reçetesiz
ilacýn kapsamý geniþletiliyor. Sonra reçetesiz ilaca reklam
serbestisi gelsin deniliyor, sonra reçetesiz ilaçlarda ruhsat
kaldýrýlýyor; madem ruhsatý da kalktý reçetesiz ilaçlarý
eczane dýþýnda da satalým deniliyor. Adým adým ilacý
reçetesiz hale ve markette satýlýr hale bu þekilde
getiriyorlar.
Ýþte burada baþka bir kavramý, OTPC (Over the Pharmacys
Counter) kavramýný ortaya koymak gerekiyor.Dünyada
böyle bir kavram yok ama Türkiyede bu kavramýn ortaya
konmasý gerekmektedir.1994lerde ERSÝ(Eczanede
Reçetesiz Satýlan Ýlaçlar) kavramýndan bahsediliyordu
ama OTPC þu andaki ortama uygun bir kavram olabilir.
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Þu OTC Dedikleri...

Kullandýklarý ilaçlar hakkýnda yeterli bilgi sahibi olduklarýna inananlarýn
neden olduklarý bazý tehlikeli durumlardan örnek vermek gerekirse;
 Akþam gezmesine giden aileler,çocuklarý bakýcýlarýný rahatsýz
etmesinler diye Benylin öksürük þurubu vermeleri
 Yaþlý bir ninenin mide aðrýlarý için haftada 200 Rennie tablet
içmesi ile halusinayonlar ve delirium içinde hastaneye yatýrýlmasý
 Yine günde 40 rennie tablet için yaþlý bir ninenin mide asiditesinin
bozulmasý durumlarý dünyada literatürlere geçmiþtir.Türkiyede
vitaminlerin þeker niyetine içilmesi,hazýmsýzlýkta hemen antiasite
yüklenmeler, H.pylori tanýsý konmadan proton pompasý inhibitörleri
kullanýlmasý, ilaç numunelerinin geliþigüzel daðýtýlmasý ve kesin
kontrendikasyonlarýna raðmen bazý ilaçlarýn numunelerinin
otobüslerde daðýtýmý sýk rastlanýlan durumlardýr.
ABDde FDAin hazýrladýðý broþürlerde Ýlaç etkileþimleri ve OTC
ilaçlarý ile ilgili kesin kurallar konulmuþ durumdadýr. Bu kurallar:
OTC ilaçlarýnýn üzerindeki etiketler; ilacýn içeriði, kullanýlýþý, uyarýlarý
ve kullanýmý hakkýnda okunabilir ve anlaþýlabilir bilgi içermelidir.
Etikette ayrýca muhtemel ilaç
etkileþimleri de önemle
vurgulanmalýdýr. Ýleride ilaçla
ilgili yeni bilgiler geldiðinde,
ilaç etiketleri yeni bilgileri de
içermelidir. Bu yüzden ilaç
kullanýrken etiketini okumak
her zaman önemlidir.
Ýlaç etiketi þunlarý
içermelidir;
Aktif bileþenler ve Amaç
bölümü
- Her aktif bileþenin adý
ve miktarý
- Her aktif bileþenin
amacý
 Kullanýldýðý yerler bölümü
- Ýlacýn ne için kullanýldýðýný anlatmalý,
- Spesifik semptomlarýnýz için en iyi ilacý bulmanýza yardýmcý
olmalý,
 Uyarýlar bölümü
- Kullanmadan önce eczacý veya doktora ne zaman
danýþýlacaðýný,
- Ýlacýn etkisini azaltabilecek ya da güvensiz yapabilecek týbbi
durumlarý,
- Hangi þartlarda kullanýlmamasýný
- Ýlaç alýmýnýn ne zaman kesilmesi gerektiðini
 Yönergeler bölümü
- Ürünün ne kadar zaman ve ne miktarda güvenilir
kullanýlabileceðini
- Ürünün nasýl kullanýlacaðýna dair özel talimatlarý
 Diðer bilgiler bölümü
Belli etken maddeler için gerekli bilgiyi;örneðin diyet
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kýsýtlamasý olanlarda ya da alerjisi olanlarda sodyum içeriði bilgisinin
olmasý
 Etkisiz(inaktif) bileþenler bölümü
- Her bir etkisiz(inaktif) bileþenin adýný,
 Sorular veya Ýstekler bölümü
- Ürün hakkýnda sorularýn sorulabileceði telefon numaralarýný
da içeren adres ve e-mail bilgilerini etiketler içermelidir.
Bir OTC ilacýnýn etiketinde bu bilgiler yer alýrken hastalarý bilgilendirme
ve bilinçlendirme amacý ile broþürler de hazýrlanmýþtýr.Bu broþürdeki
bilgilerden de örnek verecek olursak;
Reçeteli satýlan ve OTC ilaçlarýn hepsinin yararlarý olduðu kadar
zararlarý da vardýr. Ýyi düþünün ve doktorunuz, eczacýnýz ve diðer
saðlýk bakým uzmanýnýz ile ilaçlarýnýzýn zarar ve yararlarýný daha iyi
nasýl idare edebileceðiniz konusunda onlarla çalýþýn. Þeklinde
öneriler vermektedirler.
Kolay anlaþýlabilir olmasý amacý ile de etkin bir yöntemi de
broþürlerinde kullanmaktadýrlar. Her durumda daha güvenli ilaç
kullanýmýný saðlamak için gerekenleri
sýralamýþlar;

Speak up; konuþun
Ask questions; soru sorun
Find the facts; sorunlarý bulun
Evaluate your choices; seçimlerinize deðer biçin
Read the label; etiketi okuyun

etmek olmamalýdýr.

OTC ilaçlarý geliþmiþ ülkeler için bile sýkýntý
yaratabilmektedir. Ülkemiz ise geliþmekte
olan ülkeler arasýnda kültür ve eðitim seviyesi
bakýmýndan halkýmýz ilaç konusunda bilinçsiz
bir konumdadýr. Her þey daha yüksek kar elde

Avrupa Birliði ülkelerindeki durumu bakacak olursak; eczane dýþýnda
OTC satan diðer yerler bulunan ülkeler Avusturya, Almanya,Ýrlanda,
Hollanda, Ýngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya. Eczane dýþý OTC
satýþý yapan yerlerin toplam OTC satýþlarýndaki pay Almanya için
%9, Hollanda için %70, Çekoslovakya için %5 i bulmaktadýr.
OTC ilaçlarýnýn eczanelerin yýllýk toplam cirosundaki yeri Almanya
için %28, Hollanda için %12 yi bulmaktadýr.
Bir diðer önemli konuda OTC ilaçlarýndaki KDV oranýdýr.Ülkemizde
þu anda reçetesiz satýlan ilaçlarda KDV %18 dir. Avrupada ki
ülkelere bakacak olursak;

Þu OTC Dedikleri...

ÜLKELER

REÇETELÝ

AVUSTURYA
ALMANYA
ÝRLANDA
HOLLANDA
ÝNGÝLTERE
ÇEK CUMHURÝYETÝ

OTC

ÝLAÇ OLMAYAN ÜRÜNLER

20%
20%
16%
16%
%0-%21(non-oral) %0-%21(non-oral)
6%
17,50%
0%
17,50%
4%

20%
16%
21%
17,50%
YOK

Avrupa Ülkelerinde OTC için KDV fazla karmaþýk görünmemektedir.Ülkemizde ilaçta KDV'nin yeni dönemde kaldýrýlmasý (KDV'nin
%0 olmasý) ya da reçetesiz satýlan ürünlerde de KDV'nin %8 e çekilmesi evraklardaki karýþýklýðý önleyecektir.
Avrupa Birliði ülkeleri,AB'ye aday ülkeler,ABD ve Dünya'da ki diðer ülkelerde OTC ürünlerin bazýlarýna bakacak olursak;
ETKEN MADDE
ASETÝLSALÝSÝLÝK ASÝT
KODEÝN
PARASETAMOL
KLORAMFENÝKOL
TETRASÝKLÝN
SETÝRÝZÝN
LORATÝDÝN
DEKSTROMETORFAN
FAMOTÝDÝN
SUKRALFAT
DEMÝR VE FOLÝK ASÝT
LEVONORGESTREL
EFEDRÝN
SALBUTAMOL
PSEUDOEFEDRÝN

ALMANYA HOLLANDA YUNANÝSTAN ÇEK. CUMH.
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POLONYA
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OTC
REÇETELÝ
REÇETELÝ
OTC
OTC
OTC
OTC
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REÇETELÝ
REÇETELÝ
REÇETELÝ
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KANADA AMERÝKA YENÝ ZELLENDA
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OTC
OTC
OTC
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Türkiye'de asetilsalisilik asit reçeteli olarak satýlmaktadýr.Parasetamol reçeteli olarak satýlmaktadýr.Efedrin reçeteli olarak
satýlmaktadýr.Ve bu ilaçlarýn mutlaka reçeteli satýlmasý ve statüsü ile kesinlikle oynanmamasý gerekmektedir.Efedrin gibi bir ilacýn
nelere yol açabileceðini unutmamalýyýz.Dershanelerde,üniversite öðrencilerine zihin açýcý,performans arttrýcý olarak
önerilmektedir.Ýnsanlarýmýz ilaç kullanýmý konusunda bilinçli bir düzeyde deðildir.Bilinçli ilaç kullanýmýnýn saðlanmasý,uzun yýllar
gerektiren bir konudur.O yüzden reçetesiz ilaç satýþýnýn eczane dýþýndan kesinlikle yapýlmamasý gerekmektedir.
OTC , kelime anlamý ile sýcak satýþý öngörmektedir ve pazarlamada sýcak satýþ tüketicilerin yoðun olduðu alýþveriþ
merkezi,market,süpermarket gibi yerlerde mümkündür.Sýcak satýþ ve reklam , ilaçlar için en büyük tehlikedir.Bu gibi satýþ teknikleri
tüketiciye yöneliktir.Eczanelerimizde hastalarýmýzý müþteri olarak görmemekteyiz.Saðlýk bakýmý sunan eczacýlarýmýz,hastalarýmýzýn
ve halkýmýzýn geçmiþte olduðu gibi bugün de en yakýn saðlýk danýþmaný olacaktýr.
Kaynaklar:
http://www.wsmi.org/otc.htm World Self Medication Industry web sitesi
http://www.fda.gov/cder/consumerinfo/druginteractions Drug Interactions:What You Should Know?
http://www.fda.gov A Guide to Managing the Benefits and Risks of Medicines
PGEU 1999 (Avrupa Birliði Eczacýlýk Grubu) Veri Tabaný,Türk Eczacýlarý Birliði
Ýlaçta Reklam,Ekim 1993, Ýstanbul Eczacý Odasý Yayýnlarý
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Biyoteknoloji...
Ecz. Mete ANDIRIN

Ýnsanoðlunun hastalýklara karþý koymadaki olaðanüstü
çabasýnýn baþlangýcý bundan binlerce yýl öncesine
dayansa da, týptaki ilerlemelerin büyük bölümü son
birkaç on yýl içerisinde gerçekleþti. Yaþadýðýmýz yüzyýlýn
en önemli devrimlerinden biri olarak kabul edilen
biyoteknoloji, artýk insanlýðýn geleceðini etkileyecek
olgular arasýnda sayýlýyor. Biyoteknoloji,moleküler
biyoloji ve gen teknolojisindeki baþ döndürücü
geliþmelerin kýsa sürede yaþama geçirilmesiyle yalnýz
insan saðlýðýnda deðil, tarýmdan kimya mühendisliðine,
çevre korumadan gýda üretimine kadar yaþamýn hemen
her alanýnda etkisini hissettiriyor.

Ýlk olarak 1917 yýlýnda bir Macar mühendis olan Karl
Ereky tarafýndan ortaya atýlan biyoteknoloji terimi o
dönemde, canlýlarýn yardýmý ile yapýlan tüm üretim
iþleri olarak tanýmlanmýþtý,günümüzde ise özel bir
kullanýma yönelik olarak ürün veya iþlemleri
dönüþtürmek veya meydana getirmek için
biyolojik sistem ve canlý organizmalarý veya

türevlerini kullanan teknolojik uygulamalar
olarak tanýmlanmaktadýr. Biyoteknoloji, çok düþük
dozda etkili moleküller olan biyoterapötiklerin
endüstriyel boyutta üretimini saðlar. Biyoteknolojik
ilaç ise; hastalýðý yenmek için insan vücudundaki
proteinler ve vücut tarafýndan üretilen diðer maddeler
kullanýlarak üretilen ilaçlardýr.
1973de rekombinant DNA teknolojisinin temellerinin
atýlmasý ve 1975te monoklonal antikorlarýn
sentezlenmesi sonrasýnda biyoteknoloji kavramýnýn
içeriðinde önemli deðiþiklikler oldu. Bunun ilk
uygulamasý 1978 yýlýnda rekombinant E.coli
bakterilerinin kullanýlarak Humulin adýyla tedaviye
sunulan insan insülininin üretilmesi oldu.Böylece ilaç
endüstrisi ve biyoteknolojinin ilk büyük baþarýsý ortaya
çýktý.Ýlaç üretimi þu anda biyoteknolojik yöntemlerin
en yaygýn kullanýldýðý sektör konumunda. Ýlaç
sektöründeki ilk uygulamalar antibiyotik öncüllerinin
biyoreaktörlerle elde edilmesi oldu. Özellikle 1928de
Alexander Fleming tarafýndan penisilin grubu
antibiyotiklerin öncüllerinin fermentasyon
teknolojisindeki geliþmeler sonucu üretilmesiyle
infeksiyon hastalýklarýyla savaþta ilk önemli baþarý elde
edildi. Transgenik* hayvanlarýn üretilmesi ile ilaç olarak
kullanýlan hormonlarýn üretilmesinde yeni bir dönem
baþladý ve patentli bakterilerden patentli hayvanlara
geçildi.Kalsitonin ve büyüme hormonu özellikle hayvan
kaynaklarýndan üretilerek pazarlanmaya baþlandý.
Böylece þeker hastalýðý, büyüme geriliði gibi tedavisi
sorunlu olan pekçok hastalýk için yan etkilerden
arýndýrýlmýþ ve tedavide kullanýlabilecek kadar bol
miktarda hormon üretilmiþ oldu.
Ýlaç sanayisindeki en son geliþmeler biyolojik
bilimlerdeki son bulgulardan yola çýkarak yeni bazý
potansiyel ilaç gruplarý üzerinde yoðunlaþýyor. Potansiyel
tedavi yöntemlerinin en son noktasý olan gen tedavisi
uygulamalarý henüz baþlangýç aþamasýnda. Ancak bu
konuya biyoteknoloji firmalarýnýn yoðun ilgisinin
bulunduðu ve bu firmalarýn pekçok çalýþmayý finanse
ettiði biliniyor.
Bu geliþmelerle birlikte,insan genomu projesi
çerçevesindeki çalýþmalarla elde edilen bulgularýn da
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kullanýlmasý ile,genetik araþtýrmalara yönelik ürünlerde bir
patlama ortaya çýkýyor. 2000 yýlý itibariyle ABDde, anemi,
hemofili, kanser, doku nakli reddi, sistik fibröz ve büyüme
yetersizliðinin tedavisinde 100 biyoteknoloji ürünü ilaç FDAdan
onay almýþ, 300den fazla ilaç da geliþtirme denemelerinin son
safhalarýndadýr. Biyoteknolojik ilaçlar,çok daha karmaþýk bir
teknoloji ile üretilmektedirler ve sayýca toplam ilaçlarýn çok
küçük bir bölümünü oluþtururlar. Günümüzde biyoteknolojik
yollarla üretilen ilaçlar halihazýrda dünya ilaç üretiminin %3ünü
oluþturmasýna raðmen, bu oranýn 2006 yýlýnda %15e çýkmasý
beklenmektedir.
Gen tedavisi ile ilgili çalýþmalarýn tüm dünyada çok popüler
olduðu ve ilk uygulamalarýn görülmeye baþladýðý bir dönemde
Türkiyenin de bu çalýþmalarýn dýþýnda kalmasý düþünülemez.
Popülasyon karakteristikleri nedeni ile bazý konulardaki çalýþmalar
açýsýndan, Türkiyenin en uygun yerlerden biri olduðu (Akdeniz
anemisi, Behçet hastalýðý, Þark çýbaný vb.) öteden beri biliniyor.Bu
nedenle gen tedavisi baþlýklý çalýþmalar, yöresel sorunlarla
ilgili olarak baþlatýlabilir ve bu çalýþmalar son aþamada ülkemize
özgü kalýtsal hastalýklara özel tedavi geliþtirilmesi konusunda
baþarýlý sonuçlar getirebilir.
Biyoteknolojinin ilaç sektörüne getireceði yenilikler
neler olacaktýr?
Biyoteknoloji ile;
 Konvansiyonel tedavilerle olandan daha etkili olarak
hastalýklarýn önlenmesi, bakýmý ve tedavisi saðlanacak,
 Sadece hastalýklarýn semptomlarýnýn düzeltilmesinden çok
hastalýklarýn önlenmesi saðlanabilecek,
 Daha etkili ve daha az yan etkili ilaçlarýn bulunmasý
saðlanabilecek,
 Yeterli miktarlarda bulunmasý mümkün olmayan insan
proteinlerinin büyük miktarlarda üretimi saðlanabilecek,
örneðin, diabet tedavisinde gerekli olan insülin veya kanserli
hastalar için eritropoeitin gibi,
 Ham materyal olarak insan ve hayvan kaynaklarýnýn kullanýmý
engellenerek, kontaminasyon riski olan infeksiyöz patojenlerin
varlýðý ortadan kaldýrýlacaktýr (Faktör VIII, hemofili tedavisinde
ve insan büyüme hormonu, büyüme geriliði olan çocuklarda).
Yakýn zamanda her hastanýn genetik bilgisine göre özel
ilaç tasarlanmasý ve hazýrlanmasý mümkün olacaktýr.
Böylelikle daha etkin ve faydalý bir tedavi
gerçekleþecektir.
Hastalýklarýn altýnda yatan mekanizmalarýn daha iyi anlaþýlmasý,
fizyopatolojik süreçlere hangi noktalarda müdahale edilebileceðini
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ortaya çýkarmýþ, yaný sýra katedilen teknolojik geliþme de önceleri
kimyasal maddeler, daha sonralarý proteinler ve ardýndan genler
kullanýlarak tedavi uygulamalarýný olanaklý hale getirmiþtir. Oysa
biraz daha analitik yaklaþýldýðýnda, gen teknolojisindeki
geliþmelerin doðrudan tedavi giriþimlerine deðil, biyoteknolojik
ilaçlarýn geliþtirilmesi için daha kaliteli, güvenli ve sofistike
üretim metodlarý yarattýðý, klinik uygulama alaný dikkate
alýndýðýnda ise biyofamasotiklerin týbba katkýlarýnýn henüz
baþlangýç aþamasýnda olduðu bir gerçektir.
Kalýtsal yolla geçen genetik hastalýklarýn temelinde, gen
mutasyonlarý ve buna baðlý olarak bozuk proteinlerin
sentezlenmesi (veya protein eksikliði) yatmaktadýr.
Önümüzdeki bir kaç yýl içinde, yapýsal genom projelerinin doyma
noktasýna ulaþmasý beklenmektedir. Bundan sonraki aþamada,
elde edilen bilgilerin analizi ve yorumlanmasýna dayanan iþlevsel
genom projeleri devreye girecektir. Ýþte bu ikinci aþamada,
genlerin kodladýðý proteinlerin ne iþe yaradýklarý anlaþýldýðýnda,
týp ve eczacýlýk alanýnda bir devrim yaþanacaktýr.
Bu amaçla günümüzde geliþtirilme aþamasýnda olan
biyoteknolojik ilaçlar yaklaþýk olarak 500 ayrý hedefe (500 farklý
gen ürününe) yöneliktir. Bu hedeflerin arasýnda reseptörler,
enzimler, hormonlar ve büyüme faktörleri, iyon kanallarý, DNA
ve benzeri moleküller bulunmaktadýr. Genom bilgileri hedef
sayýsýný çok yüksek rakamlara çekecektir. Dünyada halen
kullanýmda olan biyoteknolojik ilaçlar; sitokinler, enzimler,
hormonlar, rekombinant ilaçlar, pýhtýlaþma ile ilgili faktör aþýlarý,
monoklonal antikorlar, rekombinant aþýlar gibi gruplara
ayrýlmaktadýr.
Hedefe yönelik tedaviler
Biyoteknolojik ilaçlarýn geliþtirilmesiyle gündeme gelen en
önemli tedavi stratejisinden biri hedefe yönelik tedavi olmuþtur.
Örneðin kanser konusunda son yýllarda yaþanan önemli
geliþmeler kuþkusuz moleküler biyolojideki ilerlemelere
dayanmaktadýr. Kanserin genetiði ve mekanizmalarýnýn daha
iyi anlaþýlmasý, kanser tedavisinde hedefe yönelik tedavi
yapýlmasýný da olanaklý hale getirmiþtir. Sitotoksik amaçlý
kemoterapötik ilaçlarýn seçiciliðinin olmamasý ve bunlara karþý
direnç geliþebilmesi kanser tedavisindeki baþarýyý kýsýtlamaktaydý.
Ancak moleküler biyolojideki geliþmeler sayesinde kanser
oluþum ve geliþim mekanizmalarýndaki bilginin artmasý, kanser
hücresi ve etraf yapýlar arasýndaki iliþkinin gün geçtikçe
öðrenilmesi, yeni ilaçlar geliþtirmek için potansiyel hedefler
oluþturmaktadýr.
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Kiþiye özel tedavi
Farmakogenomik biliminin amacý, protein kodlayan genlerdeki
çeþitlilik bilgilerinden yola çýkarak, kiþiye özel ilaç ve ilaç dozu
seçebilme yollarýný araþtýrmaktadýr. Bu araþtýrmalarýn en önemli
hedefi, gen analizlerini rutin olarak tedavi öncesi gerçekleþtirerek,
kiþiye özel tedavi yöntemlerini belirleyebilmektir. Genom bilgileri,
bu amaçla belirlenecek olan genlerin belirlenmesini
kolaylaþtýrmaktadýr.Yakýn zamanda her hastanýn genetik bilgisine
özel ilaç tasarlanmasý ve hazýrlanmasý mümkün hale
gelecektir.Böylelikle daha etkin,buna karþýlýk yan etkilerden
tamamen arýndýrýlmýþ bir tedavi yaklaþýmý mümkün olacaktýr.

Günümüzde gen terapisi çevresel faktörlerin de dahil olduðu
çok faktörlü ve birden çok gene baðlý hastalýklarýn tedavisinde
de uygulanma potansiyeline sahiptir. Gen terapisi amaca göre
somatik hücrelerde uygulanarak kalýtsal özellik taþýmaz veya
üreme hücrelerinde uygulanarak kalýtsal olmasý saðlanýr.
Ancak vektörlerin istenen geni etkin olarak taþýmadýðý ve taþýnan
genin kalýcýlýðýnýn çok uzun olmadýðý anlaþýlmýþtýr.Bu alanda
cevapsýz sorular olmasýna raðmen ilaç sektörü laboratuarlarda
üretilmiþ organizmalara gen aktarýmý yoluyla gen terapisini
biyo-ilaçlar haline getirmiþtir. Böylece biyoteknolojik insulin ve
büyüme hormonu baþta gelmek üzere çeþitli proteinden olma
ilaçlarýn geliþtirilmesinde ve üretiminde kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Diabet, hemofili, kan bozukluklarý, büyüme bozukluklarý ve sistik
fibrosis tedavileri biyoteknoloji ile kolaylaþtýrýlmýþtýr.
Biyoteknoloji aþý üretiminde yaþanan miktar sorununu ortadan
kaldýrmýþ ve ikincil kaynaklarýn kullanýmýna olanak saðlamýþtýr.
Özellikle hepatit B aþýlarýnýn rekombinant DNA teknolojisi
kullanýlarak üretimine baþlanmýþtýr. Biyoteknoloji mevcut
teknolojilerle üretilemeyen aþýlarýn üretimine de olanak
saðlamýþtýr.
Ýnsan genomunun biyoteknoloji metotlarý ile incelenebilmesi
genetik hastalýklarýn ve kanserin önceden tahmin ve teþhis
edilebilmesini böylece ön tedbirler ve erken tedavi yöntemleri
ile týbbi baþarýnýn artmasýný saðlamýþtýr. Antijenlerin biyoteknoloji
ile üretimi de kanser tedavisinde de yeni bir ýþýk yakmýþtýr.

Týbbi Biyoteknoloji
Biyoteknoloji çeþitli hastalýklarýn teþhisi ve tedavisinde alternatif
kit ve ilaçlar saðlayarak týp dünyasýna girmiþtir. Biyoteknoloji
uygulamalarý insan hastalýklarýnýn tedavisinde özellikle kanser
ve genetik hastalýklarýn tedavisinde, bu hastalýklarýn kaynaklarýnýn
belirlenmesinde kullanýlmaktadýr. Biyoteknoloji insanlarýn genetik
yapýsýnýn belirlenmesine olanak saðlamaktadýr. Böylece ileri
teþhis yöntemleri geliþtirilebilmekte ve hastalýk sebepleri daha
kolay belirlenebilmektedir. Yeni ilaçlarýn test edilmesi ve
geliþtirilmesinde kolaylýk saðlamaktadýr.

Görüldüðü üzere çaðýmýzýn tedavide umut ýþýðý olarak görülen
biyoteknoloji ve onun yardýmýyla hazýrlanan ilaçlar gün geçtikçe
insanlýk için hastalýklarýn önlenmesi ve tedavisinde yeni ufuklar
açmaktadýr. Ülkemizde ise henüz emekleme aþamasýnda olan
biyoteknolojik araþtýrmalar ODTÜ ve Boðaziçi üniversitelerinin
öncülüðünde birkaç üniversitede açýlan biyoteknoloji kürsüleri
ve araþtýrma laboratuvarlarý ile ilerletilmeye çalýþýlmaktadýr,fakat
dünyanýn hýzla biyoteknoloji yolunda ilerlediði dönemde elbet
ülkemiz de bu rüzgardan nasibini alacak ve önümüzdeki yýllarda
bu konudaki geliþmelere ayak uyduracaktýr. Ýnsanlarýn daha az
hasta olacaðý ve genetik kaynaklý hastalýklara yakalanmadan
daha uzun süre yaþayacaðý saðlýklý günler ümidiyle!
 Transgenik Hayvan: Gen transferi sonucunda yabancý
geni bünyesine alarak kendi genleriyle birleþtiren ve
bu genleri yavru jenerasyona aktarabilen hayvanlar.
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COX-2 Komedisi...
Ecz. Hivda Pelin TEKÝN

Bir COX - 2 hikayesi yazmak istedik sizlere, aslýnda baþkalarý
tarafýndan çok önceden yazýlmýþ, gözlerimizin önüne sahnelenmiþ
bir komedi bu. Biz sadece kaleme kaðýda dökelim hatýrlatalým
istedik. Seyirci deðil eleþtirmen de olabileceðimizi gösterelim
istedik yazarlara. Yakýnda yeni bir oyun bekliyoruz; kahramanýmýz
COXun serisinin devamý COX - 3. Firmalar yavaþ yavaþ oyun
için kurguya baþladýlar. Biz de oynayacaðýz rolümüzü... Ama
eminim bazýlarýmýz eleþtirmen de olacaktýr.
Önce hikayenin konusunu, geçmiþini, bugününü anlatalým size;
Siklooksijenaz (COX) enzimleri hücre içerisinde araþidonik
asitten prostoglandin ve eikkosanoitlerin oluþumundan görevli
enzimlerdir. 1990larýn baþýna kadar tek tip olduklarý düþünülen
COX enzimlerinin yapýlan çalýþmalar sonucunda konstitüf
siklooksijenaz COX-1 ve indüklenebilir siklooksijenaz COX-2
olmak üzere iki tipinin olduðu belirlenmiþtir. Bu enzimler
hemostatik dengede önemli iþlevlere sahiptirler. NSAÝÝlerin
pek çoðunda bulunan ortak özellik COX enzimlerini inhibe
etmeleridir. COX inhibitörleri özellikle yaþlý hastalarda romatoid
artrit, osteo artrit veya nonspesifik bir kas iskelet sistemi
aðrýsýnda sýklýkla kulanýlmaktadýr. Sýk kullanýmýyla gastrik ülser
oluþumu seçici olmayan COX inhibitörlerinin kullanýmýnýn önemli
bir çekincesiydi. COX-2 enziminin bulmasýyla bahsedilen
durumlarda önemli bir avantaj olacaðý düþünülerek hemen COX2ye özgü inhibitör ilaç yapýmýna baþlandý. Halen kullanýlan
COX-2ye seçici iki ilaç meloksikam ve nimesulid ve COX-2ye
özgü iki ilaç selokoksib ve rofekoksip vardýr. COX-2ye özgü
inhibitorler maksimum dozlarda bile COX-1i inhibe etmediði
kabul edilen inhibitörlerdir. Bu nedenle NSAÝÝlerin aksine
gastrointestinal yan tesirler oluþturmadan antiinflamatuar etki
oluþtururlar.
COX-2ye özgü inhibitörler (rofecoksib, celekoksib) prostoglandin12 sentezini azalttýðý için trombojenik bir duruma zemin hazýrlarlar.
Bu nedenle COX-2 inhibitörü olan ajanlarýn kardiyovasküler
olaylarda artýþa neden olabileceði endiþesi oluþmuþtur.
COX-2 inhibitörlerinin milenyum ilaçlarý olarak çok miktarda
tüketilmesiyle beraber, belirtilen endiþelerden dolayý
kardiyovasküler olaylarda artýþ olup olmadýðý test edilmeye
baþlandý. Bu amaçla yapýlan Vigor Çalýþmasýnda 2000 yýlýnda
8076 hastayý kapsayan randomize bir çalýþma yapýlarak; romatoit
artritli hastalarda naproksen (1000 mg/gün) ve rofecoksibin
(50 mg/gün) yan etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý yapýlmýþtýr.

Bu çalýþmada rofekoksib ciddi kardiyovasküler olaylarda (myokard
infarktüsü, angina pektoris, kardiyak trombus, ani ölüm, geçici
iskemik olaylar) 2,2 kat artýþa neden olmuþtur. Rofekoksib
kullanan hastalarýn naproksen kullananlara oranla kan basýnçlarý
daha fazla artmýþtýr. Sistolik kan basýncý rofekoksibde 4,6 mmHg,
naproksende 1mmHg artmýþtýr. Daha önceki çalýþmalardan
biliniyor ki; kan basýncýnda saðlanan 2 mmHglik bir düþüþ ile
kardiyovasküler olaylarda %40 azalmaya neden olmaktadýr. Kan
basýncýndaki artýþ da rofekoksib kullanýmýnýn önemli bir çekincesi
olmaktadýr. Hennan ve arkadaþlarýnýn domuz koronerinde yaptýðý
bir çalýþmada celekoksib, aspirine baðlý antiagregan etkiyi yok
etmiþtir.
Shimura ve arkadaþlarýnýn yaptýðý bir çalýþmada COX-2lerin
iskemik önkoþullamada önemi ortaya çýkmýþtýr. Myokard
infarktüsü sonrasý COX-2 inhibitorlerinin kullanýmýnýn myokard
iskemisini arttýrabileceðini göstermektedir.
Bu araþtýrmalar yapýldýktan birkaç sene sonra bir anda Merc
Firmasý 2,5 milyar dolarlýk satýþ hacmiyle en çok satýlan ilacýný
yani Vioxxu kendi araþtýrmalarý sonucuna dayanarak geri çektiðini
duyurmuþtur. 80 ülkede 2 milyondan fazla insanýn kullandýðý
rofekoksib içeren antiromatizmal ilaç için neden tam olarak
bilinmemekle birlikte 18 aylýk tedaviden sonra kardiyovasküler
olay riski artmýþtýr. FDAnýn yaptýðý araþtýrma bulgularý Vioxxun
piyasaya çýktýðý 1999 yýlýndan itibaren 27 bin 785 kalp krizi ve
buna baðlý ölümlere neden olmuþ olabileceðini ortaya koyuyor.
Ayrýca Merc Firmasý 4 yýl önce yaptýrdýðý klinik testlerde Vioxxun
kalp krizi riskini arttýrdýðýnýn ortaya çýkmasýna raðmen bunu
kamuoyundan saklamasý nedeniyle FDA raporunda eleþtiriliyor.
Bu nedenle Merck Firmasý çok ciddi tazminat davalarýyla karþý
karþýya kalacak.
Vioxxla ilgili kafa karýþýklýðý sürerken Pfizerin celekoksib içeren
Celebrex isimli ilacý için de sorgulamalar baþladý. Ýlk baþta
prospektüste ciddi uyarý etiketi konulmasý kararlaþtýrýlmýþken,
Saðlýk Bakanlýðý Celebrexi de Vioxx gibi geri çekme kararý aldý.
Ýlaç sadece ülkemizde geri çekilmiþ olmasý ile firma tarafýndan
eleþtiriliyor. Ama araþtýrmalar gösteriyorki iki ilaçda
kardiyovasküler risk taþýyor.
Beðendiniz mi senaryosu daha önceden yazýlmýþ oyunu; fark
ettiniz mi? Gözlerimizin önünde sahnelendi ve biz de oyuncu
olduk hiç farkýna bile varmadan; belki fark ettik, belki göz göre
göre oynadýk, biz de bize düþen rolümüzü. Ýsterseniz býrakalým
biraz oyunculuðu da eleþtirmen de olalým artýk ne dersiniz?
Ortada oynanan bir oyun, adý belli, sahne belli, oyuncularýn
çoðu belli. Adýný da biz koyduk þimdi: COX-2 KOMEDÝSÝ. Ýzlemeye
devam edecekseniz iyi seyirler.
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Saðlýk Tanrýsý Asklepios
Yunan mitolojisinde Apollonun oðlu, saðlýk ve hekimlik tanrýsý. Ölecek
olan hastalarý iyi edip tanrýlara karþý geldiði için Zeus tarafýndan
öldürülmüþtür. Asklepios, Apollon ile Koronis adlý ölümlü bir kadýnýn
oðludur.
Asklepiosun doðumuyla ilgili birçok efsaneden birine göre, Apollon,
Koronis i Asklepiosa gebeyken, kendisini bir baþkasýyla aldattýðý için
öldürmüþ ve henüz canlý olan çocuðu annesinin karnýndan söküp
almýþtýr. Apollon, çocuðun yok olmasýna katlanamaz ve çocuðun
büyümesi için at adam Kheirona verir. Bu olay hekim tanrýnýn son
anda kurtarýcý olarak yetiþmesinin simgesidir. Asklepiosa, hekimlik
sanatýný öðreten Kheiron doðanýn içinde yaþayan, doðanýn sýrrýna
ermiþ bir varlýktýr. Saðlýðýn kaynaðý da doðada olduðuna göre Khereonun
açýk havada, güneþin altýnda þifalý sulardan ve otlardan yararlanma
yollarýný bilmesi de gerçek olarak ortaya çýkmaktadýr.
Asklepios böylece usta bir hekim olarak yetiþir, hekimliði ve cerrahlýðýn
bütün bilgilerini edinir. Daha öteye gider, ölüleri bile diriltmeye varýr.
Bunun sýrrýný efsane þöyle açýklar: Tanrýça Athena, Gorgo canavarý
öldüðü zaman bedeninden akan kaný toplamýþ ve Asklepiosa vermiþtir.
Gorgonun sað tarafýndaki damarlarda zehirli, sol tarafýndaki damarlarda
þifalý kan varmýþ. Bu þifalý kanla ölüleri diriltmek yoluna gitmiþ ve
dirilttiði adamlar arasýnda Kapaneus, Lykurgos, Minosun oðlu Glavkos
ve Theseusun oðlu Hippolytos da varmýþ. Zeus doðal düzeni bozan
bu hekim tanrýnýn aþýrý gücünden kuþku duymaya baþlamýþ, onu
cezalandýrmak için üstüne bir yýldýrým salmýþ, yakýp yok etmiþ, ama
Apollon da oðlunun öcünü almýþ, Zeusa yýldýrýmý baðýþlayan Kikloplarý
(Kyklop) öldürmüþ, sonra da oðlu Asklepiosu gökte burçlar arasýna
yerleþtirmiþ.
Baþka bir söylentiye göre, Argonautlarýn altýn postu elde etmek için
Kolkhiste yaptýklarý sefere katýlan Asklepios, dönüþünde ölüleri diriltme
yolunu buldu. Tanrýça Athena, Gorgonanýn baþýnda yýlanlar bulunan
bir canavar Medusa gibi sað böðründen çekilmiþ biraz kaný Asklepiosa
vermiþti. bu kan iyi kullanýldýðýnda mucizeler yaratabiliyordu.

Aslýnda mabed
tapýnaktan çok bir
hastanedir. Ýçinde
su ile tadavide
kullanýlan kuvetler,
hastalarýn banyo
sonrasý yeryüzüne
çýkmadan kaldýklarý
odalara
gidebilecekleri bir
yer altý tuneli,
hamamlar, tiyatro
ve hastalarýn
kaldýklarý yapýlar vardýr. Günümüzde týbbý temsil eden yýlanýn bulundugu
bir kalýntý da Asklepios giriþindedir.
Yunanca ismi Aesculapius olan, Mýsýr inancýnda ise Asklepios olarak
bilinen þifa tanrýsý. Ýnanýrlarýnýn sembolu, yeraltý güçlerini temsil eden
yýlandýr ki; bu sembol günümüzde de týp ve þifa bilimlerinin sembolü
olarak kullanýlmaktadýr. Aesculapius adýna ilk tapýnaklar M.Ö 770
yýllarýnda yapýlmýstýr. en unlu tapýnaklar ise, Epidauros, Knidos, Kos,
Atina, Bergama ve Cyrene kentlerindedir. Döneminde tapýnaklarda
yapýlan tedavi dinseldi ve oruç/banyo esasýna dayanýyordu. Hasta
tapýnaktan çýkarken paranýn yaný sýra hastalýðýnýn ve tedavisinin
öykülendiði tabletleri býrakýyordu. Bu tabletler, daha sonra gelecek
hastalara güven saðlamasý amacýyla tapýnak duvarlarýna asýlýrdý.
Tabletlerden bir çoðu günümüze ulaþmýþtýr ve meme kanserine kadar
pek çok hastalýðýn anlatýldýðý bu tabletler büyük ilgi çekmektedir.
ASKLEPÝON
Ölümün Yasaklandýðý, Vasiyetnamelerin Açýlmadýðý Yer
Antik çaðlarda Yunan halký ölümden sonraki yaþamý hep yerin altýnda
karanlýklar içinde düþünmüþ ve bu yaþama hep soðuk bakmýþtýr. Ölüm
öncesi yaþama sýký sýký baðlanýp, ölümden sonrasýna hep üstün
tutmuþdur. Bu yüzden gerek Anadolu gerekse Yunanistan hep
tiyatrolarla, stadyumlarla ve hamamlarla doludur. Oysa Mýsýr tam bir
mezarlýklar ülkesidir. Yaþamýn vazgeçilmez kaynaðý saðlýk da
unutulmamýþ, pek çok deðiþik yerlerde saðlýk için tesisler yapýlmýþtýr.
Ünü günümüze kadar ulaþan Bergamanýn Asklepionu (Asklepieion)
da saðlýk alanýnda hizmet vermiþtir.
Asklepios adýna yaptýrýlan tapýnaklarýn bulunduðu yerlerde kurulan
saðlýk yurtlarýnýn en ünlüleri Peloponnesteki Epidavros (Epidauros),
Hippokratesin görev yaptýðý, Gökova Körfezinin aðzýndaki Kos Adasý
(Ýstanköy) ve Bergamadýr.
Asklepiosun sembolleri arasýnda; yýlan, taþ, asa, köpek ve horoz
görülür.

Asklepios adýna yaptýrýlan en büyük mabed günümüzde bergamadadýr.
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Hayatý Iskalama Lüksün
Yok Senin
Bir aþk için yapabileceðin her þeyi

yaptýðýna inanýyorsan ve buna
raðmen hala yalnýzsan, için rahat
olsun. Giden zaten gitmeyi kafasýna
koymuþtur ve yaptýklarýn onun
dudaðýnda hafif bir gülümseme
yaratmaktan baþka hiçbir iþe
yaramayacaktýr.Sen kendini
paralarken o her zaman bahaneler
bulmaya hazýrdýr.

Hani aðzýnla kuþ tutsan Bu kuþun
kanadý neden beyaz deðil? diye
bir soruyla bile karþýlaþabilirsin.. iki
ucu keskin býçaktýr bu iþin.
Yaptýklarýnla deðil yapmadýklarýnla
yargýlanýrsýn her zaman. Bu
mahkemede hafifletici sebepler
yoktur. Ýyi halin cezanda indirim
saðlamaz.
Sen, Ama senin için þunu yaptým derken o, þunu yapmadýn
diye cevap verecektir. Ve ne söylesen karþýlýðýnda mutlaka baþka
bir iddiayla karþýlaþacaksýndýr. Üzülme, sen aþký yaþanmasý gerektiði
gibi yaþadýn. Özledin, içtin, aðladýn, güldün, þarkýlar söyledin,
düþündün, þiirler yazdýn. Peki o ne yaptý deme. Herkes kendinden
sorumludur aþkta. Sen aþkýný doya doya yaþarken o kendine
engeller koyuyorsa bu onun sorunu. Bir insan eksik yaþýyorsa ve
bu eksikliði bildiði halde tamamlamak için uðraþmýyorsa sen ne
yapabilirsin ki onun için? Hayatý ýskalama lüksün yok senin. Onun
varsa, býrak o lüksü sonuna kadar yaþasýn.
Her zamanki gibi yaþayacaksýn sen. Acýlara tutunarak yaþamayý
Öðreneli çok oldu. Hem ne olmuþ yani, yalnýzlýk o kadar da kötü
bir þey deðil. Sen mutluluðu hiçbir zaman bir tek kiþiye baðlamadýn
ki....

Kýz Kumu (Önce Yazýyý
Okuyun Sonra Resme
Bakýn)
Eski zamanlarda oralarýn kralýnýn kýzý ile bir balýkçý birbirine aþýk
olur. Ancak dünya hali o zamanda da geçerlidir ve kral kýzý balýkçýya
varamaz. Üstelik engel olan baba da kral!
Hal böyle olunca kýz ile delikanlý gizli gizli buluþmaya baþlarlar.
Kral baba bunu zaman içerisinde öðrenir ve bir gece takip ettirir
kýzýný.
Anlatýrlar krala... Balýkçý denizden geliyor. Kýzýn kumsalda onu
bekliyor ve ýþýkla bulunduðu yeri iþaret ediyor balýkçýya. Ve kýzýn
ile balýkçý gün aðarana kadar aþk oyunlarý yapýyorlar birbirlerine...
Kral bu, emirlerine kýzý bile olsa karþý çýkaný öldürür.
Bir gece kýzýný yakalar ve askerlerine kumsalda ýþýkla balýkçýya
iþaret göndermelerini söyler. Delikanlý ýþýðý görünce atlar kayýðýna
ve koþar bir manga askerin içine.
Kýz askerlerin elinden kurtulur ve koþmaya baþlar sevdiðini
kurtarabilmek için. Ama koyun ta öbür ucuna yetiþmesi imkansýzdýr.
Sevda bu, kural falan dinlemez, atar kendini sulara.
Ýþte o anda bir mucize gerçekleþir!
Kýzýn adým attýðý her yer kumsala dönüþürken peþinden koþan
askerler bastýkça denize gömülür onca aðýrlýkla Kýz kayýða kadar
koþabilir. Ancak bir okçu tam o anda delikanlýyý hedefleyip fýrlatýr
okunu. Kýz ile delikanlý birbirlerine sarýlmýþlardýr bile... Ve ok gelip
kýzla buluþur. Derler ki o kumlar Kýzýn kaný denize karýþýnca kýrmýzýya
boyanmýþtýr. Delikanlý ise aldýðý gibi gider kýzý. Sonra ne gören
olmuþtur, ne duyan.
Yeri: (MARMARiS Orhaniye köyü)

Epeydir eline almadýðýn kitaplar seni bekliyor.Kitap okurken de
mutlu oluyorsun unuttun mu? Kentin hiç görmediðin sokaklarýnda
gezip yeni yaþamlara tanýk olmak da keyif verecek sana.Yine
içeceksin rakýný balýðýn yanýnda. Üstelik dilediðin kadar sarhoþ
olma özgürlüðü de cabasý. Sen yüreðinin sesini dinleyenlerdensin
ve biliyorsun asolan yürektir. Yürek sesi ne bilmeyenler, ya da bilip
de duymayanlar acýtsa da içini unutma; yasadýðýn sürece o yürek
var olacak seninle birlikte. Sen yeter ki koru yüreðini ve yüreðinde
taþýdýðýn sevda duygusunu. Elbet bitecek güneþe hasret günler.
Ve o zaman kutuplarda yetiþen cýlýz ve minik bitkiler deðil, güneþin
çiçekleri dolduracak yüreðini...
Nazým Hikmet Ran, Tahirle Zühre Meselesi þiirinden alýntýdýr.
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HAZÝRAN 2004

25-26-27 HAZÝRAN
 TEB 34. Dönem I.
Bölgelerarasý toplantýsý
Çanakkale Eczacý Odasý
ev sahipliðinde yapýlmýþtýr.
To p l a n t ý d a O d a
Baþkanýmýz Ayaktan
Tedavi Reçetelerinin
Daðýlýmý ile ilgili sunum
yapmýþtýr.

02 HAZÝRAN
 TEB Merkez Heyetinde Geri ödemeler ve Ayaktan Tedavi
Reçeteleri gündemli yapýlan Baþkanlar Danýþma Kurulu
toplantýsýna Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT katýldý.
03 HAZÝRAN
 Kamu Eczacýlarýmýza ve Defterdarlýk-Mal Müdürlüklerinin
Tahakkuk Birimlerine 2004 Bütçe Uygulama Talimatý kitapçýðý
gönderilmiþtir.
05 HAZÝRAN
 Ýçel Ecza Kooperatifi Olaðan Genel Kuruluna Yönetim Kurulu
üyelerimiz katýlmýþtýr.
09 HAZÝRAN
 Haysiyet Divaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri Denetlemeler
konulu ortak toplantý yapmýþtýr.
 E Tipi Cezaevi Müdürü ve Cezaevi Hekimleri Yönetim
Kurulumuzu ziyaret etmiþlerdir. Cezaevi Müdürlüðüne reçete
sýrasýnda kullanýlmak üzere 1 bilgisayar, 1 yazýcý hibe edilmiþtir.
10 HAZÝRAN
 Odamýz santraline Telsim Hattý içeren FCT cihazý takýlmýþtýr.
12 HAZÝRAN
 Çanakkale Bölgeler arasý Toplantýsý öncesi Bölgeler arasý
Toplantý gündemini görüþmek üzere Mersin Eczacý Odasý ev
sahipliðinde Adana, Gaziantep, Mersin, Aksaray,
Kahramanmaraþ, Hatay Eczacý Odalarýnýn katýldýðý Bölge
Toplantýsý yapýlmýþtýr.
15 HAZÝRAN
 Eczane denetlemelerinde karþýlaþýlan sorunlarý görüþmek
üzere Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT Adana
Defterdarýný ziyaret etmiþtir.

TEMMUZ 2004

06 TEMMUZ
 4 Temmuz Pazar günü yayýnlanan Resmi Gazetede ani bir
yönetmelik deðiþikliði ile Reçete Kontrol Üniteleri Bütçe
Uygulama Talimatýndan çýkartýlmýþtýr.
09 TEMMUZ
 Adana, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Kahramanmaraþ, Hatay
Eczacý Odalarýnýn Odasý Baþkanlarýyla toplantý yapýlmýþ ve
12 Temmuz da Geri Ödeme Gecikmeleri gündemli Basýn
açýklamasý yapýlmasý kararý alýnmýþtýr.
12 TEMMUZ
 Adana Eczacý Odasý Baþkaný, Mersin Eczacý Odasý Baþkaný,
Hatay Eczacý Odasý Baþkaný, Gaziantep Eczacý Odasý Baþkaný,
Kahramanmaraþ Eczacý Odasý Baþkaný, Aksaray Eczacý Odasý
Baþkaný katýlýmýyla Adana Eczacý Odasý Konferans salonunda
Kurum Geri Ödeme Gecikmeleri ile ilgili Basýn Açýklamasý
yapýlmýþ ve Baþbakan, Maliye Bakaný, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanýna tüm üyelerimiz tarafýnda konu ile ilgili
metinlerin Bölge Eczacý Odalarý üyeleri tarafýndan faks
çekilmesi saðlanmýþtýr.

16 HAZÝRAN
 Lokalimizde Yeni mezun Eczacý meslektaþlarýmýz ile Kamu
Eczacýsý Meslektaþlarýmýz için akþam yemeði düzenlenmiþtir.
17 HAZÝRAN
 Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü ve Yüreðir Toplum Merkezi
Müdürü ve Sorumlu Hekimi Yönetim Kurulumuzu ziyaret
etmiþlerdir.
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13 TEMMUZ
 Yönetim Kurulu üyelerimizden Ecz. Ahmet Han ALPMAN,
Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ eczanelerde yaþanan sorunlarý
görüþmek üzere 6. Kolordu Komutanlýðýný ziyaret etmiþlerdir.
15 TEMMUZ
 TEB nin Reçete Kontrol Üniteleri ve Geri Ödemede yaþanan
sýkýntýlar gündemli Baþkanlar Danýþma Kurulu toplantýsýna Oda
Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT katýlmýþtýr.
 Bir eczane denetimi yapýlmýþ ve denetleme sýrasýnda denetçi
meslektaþýmýza saldýrýda bulunulmuþtur, konu ile ilgili olarak
Genel Sekreterimiz Ecz. Alev TÜRKER Basýn açýklamasý
yapmýþtýr.
21 TEMMUZ
 Sosyal Hizmetler Müdürlüðüne baðlý Yüreðir Toplum Merkezi
ile yapýlan görüþmeye Yönetim Kurulu üyelerimizden Ecz.
Muhittin ZEYNELOÐLU ve Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
katýlmýþtýr.
26 TEMMUZ
 TEB ortak eylem planý çerçevesinde tüm eczacý odalarýndan
Baþbakan, Maliye Bakaný, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanýna kurum Geri Ödeme Gecikmeleri ile ilgili fax metinleri
gönderilmiþtir.
28 TEMMUZ
 TEB ortak eylem planý çerçevesinde Türkiyede 43 ilde
eczacý odalarýnda geri ödemelerle ilgili basýn açýklamalarý
yapýlmýþtýr. Ayný zamanda Adana bölgesindeki tüm eczanelere
fax metinleri gönderilmiþ ve bu metinlerin eczacýlar tarafýndan
Baþbakan, Maliye Bakaný, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanýna gönderilmesi saðlanmýþtýr.

AÐUSTOS 2004

03 AÐUSTOS
 Yönetim Kurulumuz Yönetim Kurulu toplantýsýný Ceyhan Ýlçesi
Temsilcilik binasýnda yapmýþtýr. Ceyhan Ýlçesindeki eczacýlar ile
de toplantý yapýlmýþ ve bölge sorunlarý üzerine görüþülmüþtür.
28

05 AÐUSTOS
 CHP Ýl Baþkanlýðý Yönetim Kurulumuzu ziyaret etmiþtir.
 Adana Valiliði Ýl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüðünde
Ýl Geliþme Planlarýnýn hazýrlanmasý ve uygulanmasý ile ilgili,
Adana Eczacý Odasýndan istenen belge ve dökümanlar
hazýrlanmýþtýr.

18 AÐUSTOS
 Aylýk Temsilci toplantýsý yapýlarak; gündemdeki konular ile
ilgili olarak bölge temsilcilerimiz bilgilendirildi.
 Cezaevi Müdürlüðünün tarafýmýzdan talep ettiði sigaraalkol-uyuþturucu madde baðýmlýlýðý hakkýndaki broþürler
temin edilip, cezaevine teslim edilmiþtir.
 Bir eczacýnýn eczane açma talebi, yapýlan araþtýrmalar sonucu
muvazaalý eczane açma giriþimi olduðunun saptanmasý
nedeniyle reddedilmiþtir.
 25 Eylülde yapýlacak olan Olaðan Mali Genel Kurulun çaðrýsý
tüm üyelerimize gönderilmiþtir.
19 AÐUSTOS
 Kadirli ilçesi ziyaret edilmiþ; bölge eczacýlarý ile toplantý
yapýlarak bölge sorunlarý üzerine görüþülmüþtür.
20 AÐUSTOS
 Osmaniye Ýl Temsilcisi ve Temsilci Yardýmcýlarý Yönetim
Kurulumuzu ziyaret etmiþtir.
 Bað-Kur Ýl Müdürlüðü müfettiþinin tarafýmýzdan talep ettiði
2003 - 2004 yýllarý eczane denetleme tutanaklarý
gönderilmiþtir.
 SSK Geri Ödemeleriyle ilgili Kontrolü 30 günü geçen sürede
tamamlanamayan reçetelerin kontrolleri tamamlanmadan
avans ödeme yapýlmasýna dair genelge eki ile bu ödemelerin
yapýlmasýna dair yazý SSK Bölge Hastanesi Baþhekimliðine
gönderilmiþtir.
25 AÐUSTOS
 Yönetim Kurulumuz Osmaniye Ýlini ziyaret etmiþ; bölge
eczacýlarý ile bölge sorunlarý üzerine görüþülmüþtür.
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31 AÐUSTOS
Saðlýk Meslek Mensuplarý Birliði Kanun Tasarý Taslaðý ve
Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýnýn ilaç alým koþullarý konusundaki
geliþmelerin deðerlendirileceði IV. Baþkanlar Danýþma Kurulu
toplantýsýna Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT katýlmýþtýr.

09 EYLÜL
 Adana Kuzey Seyhan bölgesi ve Osmaniye Ýli eczacýlarý ile
Saðlýk Meslek Mensuplarý Birliði Kanun Tasarýsý Taslaðý
gündemli toplantý yapýlmýþ; konu ile ilgili meslektaþlarýmýz
bilgilendirilmiþtir.

2004 yýlý Aðustos ayýnda 4 eczacýmýz iþletme kredisi kullanmýþtýr.
1 hastanýn þikayet dilekçesi üzerine hastaya yazý yazýlmýþtýr.
1 eczacýmýz Haysiyet Divanýna sevk edilmiþtir.

EYLÜL 2004

02 EYLÜL
 Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divaný Üyeleri
 Saðlýk Meslek Mensuplarý Birliði Kanun Tasarýsý Taslaðý
gündemli olaðan üstü toplantý yapmýþtýr.
06 EYLÜL
 Ýl Saðlýk Müdürlüðünden gelen yazý ile sahte kýrmýzý reçeteleri
karþýlayan meslektaþlarýmýz ile görüþülmüþtür.

 Bir eczacý muvazaa araþtýrma komisyonuna sevk edilmiþtir.
10 EYLÜL
 Bað-Kur 2004 yýlý Uygulama Esaslarýna ait yeni düzenlemeler
ile eczacýlarýn karþýlaþtýðý sorunlarýn giderilmesi için TEB
Merkez Heyeti Baþkanlýðýna yazý yazýldý.
14 EYLÜL
 Yönetim Kurulumuz Ýl Saðlýk Müdürü Sayýn Dr. Serdar
MERCANý ziyaret etmiþtir.

07 EYLÜL
 Adana Güney Seyhan bölgesi ve Ýlçe eczacýlarý ile Saðlýk
Meslek Mensuplarý Birliði Kanun Tasarýsý Taslaðý gündemli
toplantý yapýlmýþ; konu ile ilgili meslektaþlarýmýz
bilgilendirilmiþtir.
 Geri ödemelerde gecikmeler yaþanmasý nedeniyle gerekli
ödeneklerin istenmesi ile ilgili yazý Cezaevi Müdürlüðüne,
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne, Ýl Saðlýk Müdürlüðüne, K.K.K.
6. Kolordu Komutanlýðýna gönderilmiþtir.
08 EYLÜL
 Yönetim Kurulumuz Doðumevi Baþhekimini ziyaret etmiþ;
Adana Eczacý Odasý ve Bölge eczacýlarýnýnda katký vererek
yeniden düzenlenen oda gezilmiþtir.

15 EYLÜL
 Emekli Sandýðý Bölge Müdürlüðü Yönetim Kurulumuz
tarafýndan ziyaret edilmiþtir.
 Yeni hazýrlanan 2005 Bütçe Uygulama Talimatý taslaðý Yönetim
Kurulu üyelerimiz ve Mevzuat Komisyonu üyelerimiz
tarafýndan incelenerek TEBe görüþ bildirmiþtir.
16 EYLÜL
 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2004 tarihlerindeki
reçetelere ait katýlým paylarýnýn bölgemizdeki eczacýlara geri
ödenmediðine dair yazý Bað-Kur Genel Müdürlüðüne
gönderilmiþtir.
17 EYLÜL
 SSK ile anlaþmalý eczanelerden faturalarýndan KDVsiz fiyat
üzerinden binde 7.5 damga vergisi istenmesi ile ilgili olarak
SSK ile görüþmeler yapýlmýþtýr.
 Bað-Kur Genel Müdürlüðünün 2004 yýlý Bütçe Uygulama
Esaslarýna ait yeni düzenlemelerin tarafýmýza bildirilmesi ile
ilgili Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðýna
yazý yazýlmýþtýr.
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20 EYLÜL
 Yönetim Kurulumuz Yüreðir Belediye Baþkaný Sayýn Ömer
TOPÇUyu ziyaret etmiþtir.
 Ýki farklý majistral tertibin eczaneler tarafýndan sýkça ve amacý
dýþýnda teþhisle karþýlanmasý ile ilgili olarak Gazi
Üniversitesinden görüþ istenmiþ ve kurumlara yazý yazýlmýþtýr
21 EYLÜL
 Yönetim Kurulu üyelerimizden Ecz. Ersun ÖZKAN SSK
Baþhekimliðini ziyaret etmiþtir.
 Farmasötik Bakým, Hasta Ýliþkileri, Fitoterapi ve Temel
Muhasebe Meslek Ýçi Eðitimlerinin uygun olan tarihlerde
odamýzda yapýlmasý ile ilgili TEB Eczacýlýk Akademisine yazý
yazýlmýþtýr.
 Bir eczacýmýz hakkýnda hasta yönlendirmek , hekimle iþbirliðine
girerek hastanýn haberi olmadan karnesine ilaç yazdýrmak
ve devleti zarara uðratmak isnadýndan soruþturma açýlmýþtýr.
22 EYLÜL
 SSK ile anlaþmalý eczanelere binde 7.5 damga vergisi
uygulamasýnýn iptal edildiði bilgisi verilmiþtir.
24 EYLÜL
 Saðlýk kabinlerinde grip aþýsý satýldýðý meslektaþlarýmýz
tarafýndan bildirilmiþtir. Bu yanlýþ uygulama ile ilgili Ýl Saðlýk
Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Þube Müdürlüðüne bilgilendirme
yazýsý yazýlmýþtýr.
25 EYLÜL
 Adana Eczacý Odasý 30. Olaðan Genel Kurulu yapýldý.

28 EYLÜL
 Emekli Sandýðý Bölge Müdür vekili Yönetim Kurulumuzu
ziyaret etmiþtir.
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29 EYLÜL
 Balcalý Üniversitesi Hastanesinde görev yapan eczacý
meslektaþlarýmýzýn sorunlarý ile ilgili toplantýya Yönetim Kurulu
üyemiz Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU katýlmýþtýr.
 Ýlaçlarýn ve özellikle soðuk zincirle taþýnmasý gereken ürünlerin
daðýtýmý konusunda daha hassas davranýlmasý için tüm ecza
depolarýna yazý yazýlmýþtýr.
 SSKnýn on-line provizyon sistemindeki aksaklýklar ile ilgili
SSK Bölge Hastanesi, SSK Genel Müdürlüðü ve TEB Merkez
Heyeti Baþkanlýðýna yazý gönderilmiþtir.
30 EYLÜL
 Gazipaþa Bölgesindeki eczacý meslektaþlarýmýz ile Yönetim
Kurulumuz toplantý yapmýþ; bölge sorunlarý üzerine çözümler
aranmýþtýr.
31 EYLÜL
 Ýl Afet Koordinasyon Kurulu bilimsel komisyon toplantýsýna
Yönetim Kurulu üyelerimizden Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
katýlmýþtýr.
17 eczacýmýz iþletme, 2 eczacýmýz eczane açma, 1 eczacýmýz
donaným, 1 eczacýmýz bilgisayar kredisi kullanmýþtýr.

EKÝM 2004

05 EKÝM
 Büyük Þehir Belediye Baþkaný Sayýn Aytaç Durak Yönetim Kurulumuz
tarafýndan ziyaret edildi.

 Adana Defterdarý Fatih Acar Yönetim Kurulumuz tarafýndan ziyaret
edildi.
 Eczacý meslektaþlarýmýz tarafýndan baðýþlanan ilaçlar LÖSEVe
gönderilmiþtir.
 Amacý dýþýnda teþhislerle reçetelendirilen majistral reçetekerin;
suistimal ihtimaline karþý incelenmesi amacýyla Defterdarlýk Makamýna,
Seyhan Milli Eðitim Müdürlüðüne, Yüreðir Mili Eðitim Müdürlüðüne,
Seyhan Mal Müdürlüðüne, Yüreðir Mal Müdürlüðüne,
Bað-Kur Bölge Müdürlüðüne ve Emekli Sandýðý Bölge Müdürlüðüne
yazý yazýlmýþtýr.
 SSK provizyon sistemindeki KDV oraný sorununun düzeltilmesi için
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SSK Genel Müdürlüðüne, SSK Bölge Hastanesi Baþhekimliðine ve
TEBe yazý yazýlmýþtýr.
06 EKÝM
 6. Kolordudan Ecz.Yzb. Zafer ATICI reçete kontrolleri hakkýnda
görüþmek üzere Yönetim kurulumuzu ziyaret etmiþtir.
09 EKÝM
 Odamýz Konferans Salonunda Aþý ve Soðuk Zincir Konulu MÝEP
düzenlenmiþtir. Programa 120 meslektaþýmýz katýlmýþ ve katýlým
sertifikalarýný almýþlardýr.

12 EKÝM
 TRT 1 Radyoda canlý olarak yayýnlanan aþýlarla ilgili programa Oda
Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT katýlmýþtýr.
 TEBin istemiþ olduðu Genel Kurul divan tutanaklarý, katýlýmcý listesi
ve 2003-2004 Çalýþma Raporu gönderilmiþtir.
 Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðüne ilaç bedellerinin ödenmesi ile
ilgili yazý yazýlmýþtýr.
 25 Eylülde yapýlan Olaðan Genel Kuruldaki Saðlýk Meslek
Mensuplarý Yasa Tasarýsý ile ilgili imza dökümleri TEBe gönderilmiþtir.
13 EKÝM
 Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT, Genel Sekreterimiz Ecz.
Alev TÜRKER ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU
Defterdar yardýmcýsý Abdullah KIRIMý ziyaret etti.
 Katýlým paylarý ve geri ödemeler hakkýnda sorun yaþanan kurumlarla
ilgili TEBe yazý yazýlmýþtýr.
 Seyhan Ýlçe Belediyesinin personeline grip aþýsý yaptýrmasý ile ilgili
basýnda yer alan haberler üzerine; bu aþýlarýn eczanelerden
alýnmasýnýn zorunlu olduðu konusunda Belediye Baþkanlýðýna yazý
yazýlmýþtýr.
 Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Þube Müdürlüðüne, aþýlarýn
eczane dýþýnda satýlmasý konusunun incelenmesi için yazý yazýlmýþtýr.
 Baþbakan Recep Tayyip ERDOÐANa ve Saðlýk Bakaný Prof. Dr.
Recep AKDAÐa 25 Eylülde yapýlan Olaðan Genel Kuruldaki Yeni
Saðlýk Meslek Mensuplarý Yasa Tasarýsý ile ilgili olarak bu tasarýdan
eczacýlarýn çýkartýlmasý ile ilgili imzaya açýlan metinler ve imza
dökümleri gönderilmiþtir.
14 EKÝM
 5 eczanede denetim yapýlmýþtýr.

18 EKÝM
 Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT ve Yönetim Kurulu üyemiz
Ecz. Ahmet Han Alpman, 6. Kolordu Komutanlýðýný ziyaret etmiþtir.
19 EKÝM
 Bir eczacýnýn eczane nakil talebi; yapýlan araþtýrmalar sonucu
muvazaa giriþimi olmasýnýn tespiti üzerine reddedilmiþtir.
 Eczanelerde yapýlan denetlemeler sonucunda 4 eczacýmýz hakkýnda
soruþturma açýlmasýna karar verilmiþtir.

27 EKÝM
 Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT, Yönetim Kurulu üyelerimiz
Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU ve Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAÐ,
Haysiyet Divaný Baþkanýmýz Ecz. Bilge ÜSTEKÝDAÐ Osmaniye Valisi
Ýsa Küçük ve Osmaniye Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Ramazan
Çetini ziyaret ederek ayaktan tedavi reçetelerinin daðýlýmý
konusunda görüþülmüþtür.

 Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT Akdeniz TVde Avrupa
Birliði ve Saðlýk konulu açýk oturuma katýlmýþtýr.
 Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT TRT Radyo Çukurovada
canlý yayýn programýna katýlmýþtýr.
28 EKÝM
 Yönetim Kurulumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý için çelenk
koyma törenine katýldý.
Bir eczane denetlenmiþtir.
Denetleme ile ilgili kurumlara yazý yazýlmýþtýr.
8 eczacýmýz iþletme kredisi,
3 eczacýmýz donaným kredisi,
3 eczacýmýz eczane açma kredisi kullanmýþtýr.
3 eczacýmýzýn dilekçesine cevap yazýlmýþtýr.
1 hastanýn dilekçesine cevap yazýlmýþtýr.
1 eczacý haysiyet divanýna sevk edilmiþtir.
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FÝTOTERAPÝ

Fitoterapi...
Ecz. Yeþim SÜTÜLEN
kaydetmektedirler. Aðrý kesici olarak kullanýlan ilk
droglardan biridir.

ADAMOTU KÖKÜ
(La. Radix Mandragorae, Al. Alraunvvurzel, Fr. Racine
de mandragore, Ýn. Mandrake root)
Mandragora autumnalis Bertol.
(Solanaceae) türünün kurutulmuþ
köküdür. Bu tür toprak üstüne yatýk rozet
biçiminde yapraklarý olan (yapraklar kýþýn
ölür) mavimsi mor çiçekli, kazýk köklü,
çok yýllýk ve otsu bir bitkidir. Meyvalar
erik görünüþünde, özel ve hoþ kokulu,
sarý renkli ve çok tohumludur. Akdeniz
ülkeleri ve Türkiyenin Batý ve Güney
bölgelerinde (Muðla, Antalya, Ýçel) boþ
tarlalar ve taþlýk sýrtlarda yetiþmektedir.
Türkiyede iki türün yetiþtiði bilinmektedir.
 Korolla 2-5 cmden daha uzun deðil,
yeþilimsi beyaz renkli, meyva küremsi
þekilli ve hoþ kokulu M. officinarum L.
 Korolla 3-4 cm uzunlukta, menekþe
renkli, meyva elipsoit þekilli ve hafif
kokulu M. autumnalis Berthol.
Dýþ görünüþ: Açýk esmer renkli ve dallý bir kök tür.
Dallanma þekli bir insana benzetildiði için bitkiye eski
devirlerden beri Adamotu ismi verilmiþtir.
Bileþim: % 0.3 civarýnda alkaloit taþýr. Alkaloitlerin
baþlýcalarý hiyosiyamin ve skopolamindir.
Etki ve kullanýlýþ: Aðrý kesici, uyutucu, yatýþtýrýcý ve
cinsel kudreti arttýrýcý etkilerinden dolayý eski devirlerden
beri haricen ve dahilen kullanýlmaktadýr.
Eski yazarlar kök kabuklarýnýn þarap içinde tutulmasý
ile elden edilen hülasalarýn, cerrahi müdahalelerde
uyutucu ve aðrý kesici olarak kullanýldýðýný
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Batý Anadolu bölgesinde (Aydýn: Efes), olgun
meyvalarýndan hazýrlanan hoþafýn, cinsel gücü arttýrýcý
bir etkiye sahip olduðu iddia edilmektedir.
Kullanýlýþ þekli: Ýnfusyon (% 1) günde 1-2 bardak,
toz bir defada 0.20 gr hap halinde, günde 3 defa alýnýr.
Zehirli alkaloitler taþýdýðýndan dikkatle kullanýlmalýdýr.
Diðer isimler: Abdüsselamotu, Ademotu, Atelmasý
(Silifke), Hacýlarotu, Ýttaþaðý (Silifke), Ýnsanotu,
Kankurutan, Toskafakavunu (Silifke), Yerelmasý (Side).
Toksikolojik etki: Taþýdýðý alkaloitler nedeniyle bütün
bitki ve bilhassa kökler zehirlidir. Meyvalarý hoþ kokulu
olmasý nedeniyle, bazen çocuklar tarafýndan
yenilmektedir. Meyvalarý yiyenlerde baþ dönmesi ve
sarhoþluk ile belirlenen zehirlenmeler görülür. Bu
nedenle Batý Anadolunun bazý bölgelerinde (Silifke)
bu bitkiye Toskafakavunu ismi verilmektedir.
Ýstanbulun semt pazarlarýnda bazen Adamotu kökü
yerine Tamus communis L. (Dioscoreaceae veya
Ecballium elaterium L. (Cucurbitaceae) türünün
köklerinin satýldýðýna rastlanmaktadýr. Bu kökler
birincisinde iðne biçiminde kristaller bulunmasý,
ikincisinin ise alkaloit taþýmamasý ile adamotu kökünden
kolaylýkla ayrýlabilir.

DEVEDÝKENÝ
(Herba Cardui mariae)
Silybum marianum (L). Gaertner (Syn: Carduus
marianus L.) (Compositae) türünün çiçekli dallarýdýr.
Bu tür 30-100 cm yükseklikte, gövdesi köþeli, seyrek
tüylü, 1-2 yýllýk otsu bir bitkidir. Yapraklar soluk yeþil
renkli, beyaz damarlý, kenarlarý derin diþli ve dikenli.
Çiçekler baþ þeklinde bir arada, mor (nadiren beyaz)
renkli.

Fitoterapi...

Meyva 7 mm kadar uzunlukta,
esmer renkli, uç kýsmýnda 15
mm kadar uzunlukta, düþücü
ve beyaz renkli bir tüy demeti
bulunur. Akdeniz ve Karadeniz
bölgelerinde yaygýn bir türdür.
Yol ve tarla kenarlarý ve boþ
tarlalarda yetiþir.
Bitki tanen, rezin, uçucu yað
ve acý maddeler taþýmaktadýr.
Meyvada sabit yað (% 25-30),
niþasta, tanen ve flavonolignan türevi bileþikler (Silibin,
Silidianin, Silikristin ve
diðerleri) bulunmaktadýr.

Scolymus hispanicus L. (Altýndikeni, Sarýdiken): Toprak
üstü kýsýmlarý ve kökü, idrar artýrcý ve taþ düþürücü olarak,
infusyon halinde (%2-5) kullanýlmaktadýr.
Anadoluda yaygýn olan S. maculatus L. Türüde ayný amaçlar
için kullanýlmaktadýr.

KEBERE
(Gemmae Capparidis)
Capparis spinosa L. veya C. ovata Desf. (Capparidaceae)
türlerinin çiçek tomurcuklarýdýr. Bu türler beyaz çiçekli, dikenli,
genellikle yere yatýk, çalý görünüþünde bitkilerdir

Toprak üstü kýsmý idrar arttýrýcý,
ateþ düþürücü, romatizma
aðrýlarýný azaltýcý, yatýþtýrýcý ve
iþtah açýcý olarak etkilidir.
Ýnfusyonu (%5) yemeklerden
önce bir bardak içilerek
kullanýlýr.
Meyvalarý, aktarlarda Devedikeni tohumu (Semen Cardui
mariae) ismi altýnda satýlmaktadýr. Karaciðer hastalýklarýna karþý
ve safra arttýrýcý olarak tozu bal ile karýþtýrýlarak veya meyvalardan
hazýrlanan dekoksiyon (%5) kullanýlmaktadýr.
Son yýllarda silymarin (flavo-lignan karýþýmý) taþýyan hazýr ilaçlar,
dýþ ülkelerde, fazla alkol kullanmaktan ileri gelen karaciðer
hastalýklarýna karþý kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Gövdesi kabuðu
soyulduktan sonra, taze olarak yenir.
Diðer isimler: Akkýz, Devedikeni, Deve kengeri, Kengel, Kýbbun
(Antakya), Meryemana dikeni Sütlükengel, Þevkülmeryem,
Uslu Kenger.
Onopordon tauricum Willd. (Eþekdikeni): Meyvalar
aktarlarda Devedikeni tohumu ismi altýnda satýlýr ve karaciðer
hastalýklarýna karþý kullanýlýr.
O. acanthium L. (Kocabaþ): Çiçekli dallar ve kökü idrar
arttýrýcý, ateþ düþürücü, midevi ve iþtah açýcý olarak, dekoksiyon
halinde (% 2-5), kullanýlmaktadýr.

Anadoluda oldukça yaygýn türlerdir. Tomurcuklar flavon türevleri
(rutin) taþýmaktadýr. Çiçek tomurcuklarý, meyvasý ve kök kabuðu
idrar söktürücü, kabýz ve kuvvet verici olarak tanýnmýþtýr.
Memleketimizde yalnýz çiçek tomurcuklarý ve meyvasý
kullanýlmaktadýr. Dekoksiyon veya infusyon (% 1-3) halinde alýnýr
Çiçek tomurcuklarýndan meze olarak kullanýlan ve kebere
turþusu ismi verilen bir turþu hazýrlanmaktadýr. Bu turþuyu
hazýrlamak için, mümkün olduðu kadar küçük tomurcuklar
toplanýr, l kilo tomurcuða l litre sirke konur ve 3 ay kapalý kaplarda
bekletilir.
Diðer isimler: Gebre, Kapari, Keditýrnaðý (Alanya).
Kuraklýða dayanýklý olmasý nedeniyle son yýllarda, toprak kaybýný
önlemek amacýyla, kýraç arazide yetiþtirilmektedir.
Kaynaklar:
Prof. Dr. Turhan BAYTOP
Türkiyede Bitkiler Ýle Tedavi (1999)
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Aþýlar ve Baðýþýklama...
Enfeksiyon hastalýklarý kiþiden kiþiye bulaþabilme, geniþ kitlelere
yayýlma ve büyük topluluklarý etkileme yeteneðine sahip
hastalýklardýr. Bireysel sonuçlar zaman zaman oldukça aðýr
olmakla birlikte, yarattýklarý etki kolayca büyük kitleleri etkilemeleri
nedeniyle daha da büyük olmaktadýr. Enfeksiyon hastalýklarýnýn
yayýlým yollarý hastalýða göre deðiþmekle birlikte hemen her
zaman toplu yaþam içindeki insan iliþkilerinde kendilerine kolay
ve önlenemez bir yol bulmaktadýrlar.
Dünyada her yýl 3 milyonu henüz bir haftalýk bile olamadan ölen,
beþ yaþýn altýnda 12 milyondan fazla çocuk hayatýný
kaybetmektedir. Bu ölümlerin en az 2 milyonu þu anda rutin
aþýlama þemasýnýn içinde bulunan aþýlarla önlenebilir hastalýklara
baðlý olarak meydana gelmektedir. Bunun nedenlerinden biri
her yýl dünyadaki çocuklarýn yaklaþýk %20 sinin difteri, tetanoz,
boðmaca, çocuk felci, kýzamýk, verem gibi aþýlarla yaþamlarýnýn
ilk yýlý içinde aþýlanmamýþ olmalarýdýr. Aþýlama oranlarýný
arttýrabilmek, yeni aþýlar geliþtirerek daha erken yaþta aþýyý
uygulayýp çocuðu daha erken korumaya almak amacýyla
çalýþmalar sürdürülmektedir.
Sadece geniþletilmiþ baðýþýklama
programý sayesinde bile her yýl
3 milyon çocuðun ölümü
engellenmektedir.
Bebek hamileliðin son aylar ve doðum
sýrasýnda annesinin geçirdiði hastalýklar ve
yaptýrdýðý aþýlar sonucunda elde etmiþ
olduðu koruyucu antikorlarý (yani mikroplara
karþý bizleri koruyan maddeleri) alarak,
hayatýnýn ilk aylarýnda bu hastalýklara karþý
korunur. Ancak malesef bu koruma sadece
birkaç ay gibi geçici bir süre içindir. Anneden
geçen koruyucu antikorlar yaklaþýk 6-9 aylýk
olduðunda azalarak kaybolur ve bebek
mikroplara ve hastalýklara karþý savunmasýz
hale gelir. Bu nedenle bu dönem içinde
bebeklerin aþýlarýnýn tamamlanarak kendi
baðýþýklýk sisteminin kendi koruyucu
antikorlarýný üretmesini saðlamak önemlidir.
Hastalýklardan nasýl korunuruz?
Vücudumuzun baðýþýklýk sistemi mikroorganizmalara karþý bizi
korur. Vücuda giren bir mikrop çoðalmaya baþlar ve sonuçta
hastalýða neden olur. Baðýþýklýk sistemi ilk defa karþýlaþtýðýnda

bu mikropla tanýþýr ve antikor adý verilen koruyucu proteinler
üretmeye baþlar. Ancak antikor üretimi belli bir süre alacaðý
için bu arada hastalýk baþlar. Yani mikropla ilk kez
karþýlaþmanýn sonucu hastalýktýr. Antikorlarýn 2 görevi
vardýr:
1. Bizleri hasta eden mikrobu öldürüp yok etmeye yardýmcý
olmak
2. Kan dolaþýmýnýn içinde kalarak vücudu ileride geliþebilecek
enfeksiyonlara karþý korumak; eðer mikrop yýllar sonra bile
yeniden vücuda girerse, antikorlar hemen onu tanýyýp hastalýk
yapmasýna fýrsat vermeden yok etmektir. Bu mekanizmaya
baðýþýklýk denir.
Ýlk karþýlaþmada üretilmiþ olan antikorlar kanda yýllarca kalýr ve
ayný mikropla yeniden karþýlaþýnca hemen tanýr ve mikrobu hýzla
yok ederek hastalýðý önler. Yani hastalýk etkeni ile vücut yeniden
karþýlaþtýðýnda önceden üretilmiþ antikorlar hazýr bulunduðu
için hemen harekete geçip onu çoðalýp hastalýk oluþturmasýna
fýrsat vermeden yok eder. Baðýþýklýk sistemi son derece baþarýlý
bir sistemdir ve bizler bu yüzden ayný mikroplarla yüzlerce kez
karþýlaþmamýza raðmen hastalýklarý
genelde sadece bir kez geçiririz.
Bu harika sistemin bir kötü yaný
vardýr: Hastalýða karþý baðýþýklýk
kazanmak için hastalýðý geçirmek
zorunda olmak! Hastalýðý geçirmek
demek ise hastalýðýn sebep
olabileceði tedavi maliyetleri,
sakatlýklar ve hatta ölüm gibi tüm
risklere maruz kalmak demektir.
Hastalýðý geçirmenin beraberinde
getirdiði riskleri yok etmek için
aþýlar geliþtirilmiþtir.
Aþýlar nasýl korur?
Aþýlamanýn arkasýndaki fikir, hastalýðý
geçirmek zorunda kalmadan o hastalýða
karþý baðýþýklýk saðlayýp korunmaktýr.
Aþýlar hastalýklara sebep olan mikrobun
tümü veya hastalýk yapan parçalar
kullanýlarak oluþturulur. Örneðin kýzamýk
hastalýðýnýn aþýsýnda kýzamýk virüsü,
Menenjit hastalýðýnýn aþýsýnda bu hastalýða neden olan
Haemophilus influenzae tip b (Hib) bakterisinin parçalarý kullanýlýr.
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Aþýlarýn içerisinde bulunan mikroplar ya
ölüdür ya da hastalýk yapamayacak kadar
zayýflatýlmýþtýr. Aþýlarla vücuda verilen
mikroplara karþý baðýþýklýk sistemi aynen
hastalýðýn mikrobuna karþý verdiði cevabý
verir ve antikorlar oluþturur. Oluþan bu
antikorlar yýllarca vücutta kalýr ve daha sonra
esas mikropla karþýlaþýnca hastalýk
yapmasýna fýrsat vermeden mikrobu öldürür.
Yani yine baðýþýklýk sistemi aynen doðal
mikroba cevap verirmiþ gibi devreye girer
ama önemli bir farkla: Hastalýk ve sebep
olabileceði sonuçlar oluþmadan!
Aþýlar nasýl saklanmalýdýr?
Aþýlar biyolojik ürünlerdir ve ýsý, güneþ ýþýðý
ve donmadan etkilenirler. Bu nedenle
üretildikleri andan itibaren kiþiye
uygulanacaðý ana kadar +2 - +8 °C
arasýnda saklanmalýdýr. Aþýlarýn soðuk zincirinde kýrýlma
sonucunda aþý etkinliðini kaybeder ve daha reaktojenik olabilir.
Nasýl kaynatýlmýþ bir yumurta yeniden buzdolabýna konduðunda
eski haline dönmezse, soðuk zincirde kýrýlma sonucu etkinliðini
kaybeden bir aþý yeniden +2 - +8 °Cye konsa bile oluþmuþ
olan etkinlik kaybý geri gelmez.
Soðuk Zincirin Altýn Kurallarý:
1. Aþý ve serumlar kesinlikle dondurulmamalýdýr
2. Aþýlar buzdolabýnýn kapaðýna konmamalýdýr (kapaðýn sýcaklýðý
daha yüksektir)
3. Aþýlar buzdolabýnýn ara raflarýna aralýklý olarak dizilmelidir
4. Buzdolabý aþýrý doldurulmamalý ve kapaðý sýk açýlmamalýdýr.
Meþrubat ve yiyecek maddeleri aþý dolabýna konmamalýdýr
5. Buzdolabýnda termometre bulundurulmalý ve günde iki kez
kontrol edilip kaydedilmelidir
6. Buzdolabýnýn buzluk kýsmýnýn karlanmamasýna dikkat
edilmelidir (karlanma buzdolabýnýn soðutma gücünü azaltýr)
7. Buzdolabý güneþ ýþýðý almayan bir yere ve duvardan 20 cm
uzaða yerleþtirilmelidir
8. Buzdolabýnýn sýcaklýðýnýn O °Cnin altýna düþmediði kontrol
edilmelidir (dolaba aðzýna kadar su doldurulmuþ bir laboratuar
tüpü konarak takip edilebilir (donma durumunda tüp
kýrýlacaktýr)
9. Elektrik kesintilerinde buzdolabýnýn kapaðý açýlmamalýdýr (24
saat iç sýcaklýðýný korur)
10. Aþýlar sevkiyatta iletileceði mesafe ve iklim koþullarýna göre
yeterli miktarda buz aküsü ile desteklenerek paketlenmeli
eczaneye ulaþtýrýlmalý ve son kullanýcýya da buz aküsü ile
teslim edilerek onun da soðuk zincir hakkýnda bilgilendirilmesi
saðlanmalýdýr
11. Buz aküsü ve buz kalýplarý daima sevkiyat için hazýr
bulundurulmalýdýr
12. Sulandýrýlarak kullanýlan aþýlar sulandýrýldýktan sonra hemen
kullanýlmalýdýr
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Unutmamalýyýz ki hiçbir þey aþýyý uygulayan kiþinin
aþýnýn etkinliði hakkýndaki þüphesinden daha moral
bozucu olamaz!
MENENJÝT (Haemophilus influenzae tip b- Hib)
 5 yaþ altý, özellikle 6 ay -2 yaþ arasýnda yoðun olarak görülür
ve her 600 çocuktan birini etkiler
 Hib enfeksiyonlarýnýn %60ýný menenjit vakalarý oluþturmaktadýr
ve buna baðlý ölüm oraný %5-10dur. %15-30 oranýnda saðýrlýk,
konvülziyon ve zeka geriliðine neden olur Ayrýca %40ýný ise
epiglottit, osteomiyelit, artrit, sellülit, pnömoni ve septisemi
vakalarýna da neden olur.
Hib menenjit aþýsý 2., 4. ve 6. aylarda üç doz ve 18. ayda
güçlendirme dozu olarak uygulanýr. Menenjit aþýsýna 6. aydan
sonra baþlanan bebeklere bir veya iki ay ara ile iki doz ve 18.
ayda güçlendirme dozu olarak uygulanýr. Bir yaþýna kadar
menenjit aþýsý olmamýþ bebeklere tek doz uygulanmasý yeterli
olacaktýr. Ancak Hib menenjitinin özellikle ilk 2 yaþta yoðun
görüldüðü dikkate alýndýðýnda bebeði bir yaþýna kadar aþýsýz
býrakmak hastalýða karþý korumasýz býrakmak olacaktýr.
KIZAMIK
 Kýzamýk geçiren 20 kiþiden biri kulak enfeksiyonu ve
ishale yakalanýr
 Her 100 kiþiden birisi zatürreye yakalanýr
 Her 100 kiþiden 18i hastaneye yatýrýlýr
 Her 1000 kiþiden birisi ensefalite (beyin iltihabý) yakalanýr
 Her 1000 kiþiden 2si hayatýný kaybeder
 Her 1 milyon kiþiden 5-10u SSPEye (hastalýk tamamen
iyileþtikten yýllar sonra ortaya çýkan ölümcül beyin harabiyeti)
yakalanýr.
KIZAMIKÇIK
 Döküntü ile seyreden bir hastalýktýr, döküntüler kýzamýktan
daha hafiftir ve birbiri ile birleþmez
 Eriþkin kadýnlarda %70e varan oranlarda eklem problemleri
(artralji veya artrit) görülür
 5000 vakada 1 ensefalit (beyin iltihabý) görülebilir.
 Hamileliðin ilk 3 ayýnda hastalanan annelerin bebeklerinde
%85 oranýnda doðumsal kýzamýkçýk sendromu görülür.
Bebekte; Saðýrlýk, Katarakt, Kalp defektleri, Mikrosefali,
Zeka geriliði, Karaciðer ve dalak hasarý, Þeker hastalýðý gibi
sakatlýklar ve ölüm görülebilir.
KABAKULAK
% 30-40 oranýnda ateþ, baþ aðrýsý, tükrük bezlerinde þiþme
(parotit)
 Çocukluk çaðýnda edinilmiþ saðýrlýk nedenlerinin baþta
gelenlerinden birisidir; saðýrlýk 20.000 vakada görülmektedir.
 Kabakulak geçiren her 10 vakadan biri menenjite yakalanýr
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 Ensefalit nadirdir (<2/100.000)
 Kabakulak geçiren her 4 adolesan ve eriþkinden 1inin
testislerinde aðrýlý þiþlik oluþmaktadýr (%50sinde bir
miktar testiküler atrofý geliþir, kýsýrlýk nadirdir)
 Ölüm Amerikada son yýllarda görülen oranlara göre 10.000de
1-3tür.
Solunum yolu ile bulaþan ve ciddi sakatlýklara ve
sonuçlara yol açabilen bu hastalýklara karþý bebekleri
(eriþkinlere de uygulanabilir) 15. ayda bir doz KKK aþýsý
ve bunun 4-6 yaþta tekrarýný uygulayarak koruyabilirsiniz.
SU ÇÝÇEÐÝ
 Solunum yolu ile bulaþan, yüksek derecede bulaþma
yeteneðine sahip döküntülü bir hastalýktýr.
 Ölüm oraný yaþla birlikte artar; 1-14 yaþ arasýnda 100.000de
iken 15-19 yaþ arasýnda 2.7ye ve 30 yaþýndan sonra 25.2ye
çýkar
 Su çiçeðine baðlý geliþen
komplikasyonlar içinde en sýk görüleni
deri döküntülerinin sekonder bakteriyel
enfeksiyonlarýdýr
 Zatürre (l yaþýn altýnda daha sýktýr).
Saðlýklý eriþkinlerde %30lara varan
oranda ölümle sonuçlanabilmektedir
 Merkezi sinir sistemi tutulumu
(eriþkinlerde daha sýktýr) i -Aseptik
menenjit
 Ensefalit (nadirdir; 10.000 vakada 1.8)
Su çiçeði aþýsý 12. aydan itibaren tek
doz olarak uygulanýr. 13 yaþýndan
büyük : çocuk ve eriþkinlerde en az
bir ay ara ile iki doz olarak
uygulanmasý önerilmektedir.
HEPATÝT A
Hepatit A virüsünün bulaþtýðý yiyecek ve
içeceklerle yayýlýr. Erken yaþta geçirildiðinde daha tehlikesizken
ileri yaþta geçirilirse ani karaciðer yetmezliði ile ölüme kadar
ilerleyebilmektedir. Geliþmekte olan ülkelerde hijyen koþullarýnýn,
alt yapýnýn düzelmesi ve artan sosyoekonomik düzeyle paralel
olarak hastalýk ileri yaþlara
kaymakta ve daha aðýr seyretmektedir.

geçirme gibi tablolarda grip nedeniyle ortaya çýkabilmektedir.
Grip, sürekli kendini deðiþtirebilme ve yenileyebilme yeteneðine
sahip grip virüsü tarafýndan meydana getirilir. Hemen her yýl
genetik yapýsýnda ufak deðiþiklikler göstererek bölgesel salgýnlar
yapan ve 30-40 yýlda bir çok büyük deðiþim geçirerek dünya
çapýnda ciddi salgýnlara neden olabilen grip virüsünün sebep
olduðu gribin tedavisi yoktur, sadece belirtileri hafifletici tedavi
uygulanabilmektedir. Gripten korunmanýn en güvenilir ve etkin
yolu her yýl grip aþýsý ile aþýlanmaktýr.
Grip çoðunlukla yaþlýlarda ve küçük çocuklarda (özellikle
2 yaþ altýndaki) daha ciddi olmakta ve her yýl binlerce
ölüme yol açmaktadýr.
Geçen yýl, 2003- 2004 grip sezonunda sadece Amerikada 152
çocuk grip nedeniyle hayatýný kaybetmiþtir. Bu ölümlerin %41ini
2 yaþ altý çocuklar oluþturmuþtur ve hayatýný kaybeden
çocuklardan 2-17 yaþ arasý olanlarýn
%45inde altta yatan bir hastalýk tespit
edilmemiþtir. Hayatýný kaybeden vakalarýn
hepsinin geçtiðimiz sezon dolaþan grip
virüsüne baðlý olduðu laboratuarda
gösterilmiþtir.
2004-2005 sezonu grip aþýlarý geçtiðimiz
yýl dolaþmaya baþlayan ve bu yýl içinde
de büyük salgýn yapmasý beklenen yeni
Çin Gribi olarak tanýnan Fujian virüsünü
içermektedir.
Geçtiðimiz yýl yaþadýðýmýz aðýr grip
sezonunun da etkisi ile, çocuklarda
gribin ciddi seyri ve aðýr sonuçlarý
da göz önüne alýnarak, bu yýldan
itibaren (2004), Baðýþýklama
konusunda dünyanýn en önemli
otoritelerinden birisi olan AÇIP
(Baðýþýklama Uygulamalarý Öneri Komitesi) ve AAFP
(Amerikan Aile Hekimleri Akademisi) ve AAP (Amerikan
Pediatri Akademisi) tarafýndan grip aþýsýnýn 6 ay -2 yaþ
arasýndaki tüm saðlýklý bebeklere mutlaka rutin olarak
uygulanmasýný önermiþtir.

Hepatit A aþýsý 2 yaþýndan itibaren çocuk ve eriþkinlere 6-12
ay ara ile 2 doz olarak uygulanabilmektedir.

Yaþ grubu
6 - 35 ay

Doz
0.25 mL

Doz Sayýsý
1 veya 2*

Uygulama Yolu
Kas içi

3 - 8 yaþ

0.50 mL

1 veya 2*

Cas içi

GRÝP (ÝNFLUENZA)
Grip, hasta kiþiyle karþýlaþtýktan 1-4 gün sonra baþlayan ve 39
°Cnin üzerinde yüksek ateþ, öksürük, titreme, boðaz aðrýsý,
baþ aðrýsý ve kas aðrýsý ile seyreden aðýr bir hastalýktýr. Çocuklarda
grip sonrasý en sýk görülen sorunlar orta kulak iltihabý ve
zatürredir. Bronþit, sinüzit, beyin tutulumu, ateþe baðlý nöbet

> 9 yaþ

0.50 mL

1

Cas içi
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H.Kürþat BADAKAL
1959 Adana doðumlu H. Kürþat BADAKAL; 1995 yýlýnda
Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesini bitirdikten sonra
ayný yýl Adanada eczane açtý. 1998 yýlýna kadar amatör olarak
fotoðraf çalýþmasý yapan arkadaþýmýz,

1998den itibaren ileri amatör fotoðraf sanatçýsý olarak
nitelendirdiði bir döneme baþlamýþ çeþitli ulusal ve ulusalarasý
yarýþmalara katýlmýþ ve ödüller almýþtýr.

Bursa Uluslararasý Sami GÜNER fotoðraf yarýþmasýnda
Sergileme; Uluslararasý 13 Kare fotoðraf yarýþmasýnda SiyahBeyaz dalýnda Mansiyon elde etmiþtir.

Daha bir çok baþarýya imza atan arkadaþýmýz Sevgilim olarak
nitelediði fotoðraf sanatýna Eczacýlýk Mesleði ile birlikte devam
etmektedir.

Ýki adet fotoðrafý Ýspanya Uluslararasý Müzesine kabul edilmiþ
ve halen sergilenmektedir.
Elde ettiði baþarý ödülü;
Türkiyede sanatçý davet
edilerek yapýlan 2 yarýþmadan
biri olan Özgen ÖZGENEL
Fotoðraf Yarýþmasýnda bronz
madalya; Arçelik firmasýnýn
düzenlediði Uluslararasý
Anadoluda Mutfak Kültürü
adlý yarýþmada Saydam
dalýnda birincilik, Baský
Dalýnda da sergileme;
Ankara Yeni Yüksetepe
Derneðinin düzenlediði
Geleneklerimiz adlý fotoðraf
yarýþmasýnda üçüncülük ve
jüri özel ödülü; ayný derneðin
2003 yýlýnda yapmýþ olduðu
Geleneksel Ulaþým konulu
fotoðraf yarýþmasýnda
Mansiyon ve Sergileme;

Kendisine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz.
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Açýlýmlar...
Ecz. Muharrem KESOVA
mkesova@hotmail.com

Gerçeði aramak onu elde etmekten daha
kýymetlidir.
Albert EINSTEIN
Geçen sayýda baþlattýðýmýz söyleþimize bu sayýmýzda
ana hatlarý ile yöntem, metafizik yöntem, bilimsel
yöntem, formel ve bilimsel mantýk konularýna
deðinerek devam edeceðiz.
Metafizik Yöntem:
Yöntem dediðimizde bir amaca varýlan yolu anlýyoruz.
Bilimsel yöntem ile metafizik yöntem (bilimsel olmayan)
arasýnda bir karþýlaþtýrma öncesi sözcük anlamlarýndan
baþlayalým:
Metafizik sözcüðü, Yunanca, ötesi, dýþý diye
yorumlanabilen meta ve doða bilimi demek olan fizik
sözlerinden meydana gelir. Konusu (özellikle
Aristoteleste), doðanýn ötesinde bulunan varlýðýn
incelenmesidir.
Bilimsel yöntemin tam karþýtý olarak metafizik
yöntem, karþýtlýðý, deðiþimi reddeder; varlýklarý
birbirinden kopuk ve soyutlanmýþ biçimde kavrar.
Karþýtlarý ve karþýtlarýn birliðini reddeder; þeyleri kesin
biçimleriyle, deðiþmez olarak meydana gelmiþ gibi
kabul eder. Hareket, ve bunun sonucu olarak,
deðiþmenin nedenleri de, bu yöntemin dikkatinden
kaçar.
Örneðin Balcalý protokolü zorunlu tuttuðu için
eczanemize bir faks makinesi aldýk.Bir kaç yýl sonra,
birçok tamirden, bakýmdan, parça deðiþmesinden vb.
sonra, ilk faks makinesi olmadýðýnýn farkýna varmaksýzýn,
hala faks makinemiz deriz.

Faks makinesinin deðiþtiðini önemsemeyiz, onu, hiç
deðiþmemiþ olarak, aynýsý olarak kabul ederiz. Bu,
yaþama ve düþünme biçimimizde metafizik
deðerlendirmelerin ne denli etkili olduðunun
göstergesidir. Canlý bir nesne olmayan faks makinesinin
eskimesi ve bozulmasýný sürekli hareket içinde
olduðuyla açýklamamýz akýl-dýþý gibi gelir. Faks
makinemizin artýk ayný faks makinesi olmadýðýný
görmemek, metafizik bir tutumdur.
Þeyleri kesin (deðiþmez) olarak tanýmladýðý için ve
birbirlerinden özenle ayýrdýðý için, onlarý, tamamen
uzlaþmaz olarak birbirinin karþýsýna koyar. Ýki karþýtýn
ayný zamanda birlikte olamayacaðýný düþünür. Bir
varlýk ya canlýdýr, ya ölüdür der. Bir varlýðýn ayný
zamanda hem canlý, hem ölü olabilmesi, ona anlaþýlmaz
görünür oysa örneðin, insan bedeninde, her an yeni
hücreler, ölmekte olan hücrelerin yerlerini alýrlar:
bedenin yaþamý sürdürmesi bu karþýt güçler arasýndaki
sürekli bir savaþým nedeniyledir.
Eski bir Yunan efsanesi, Procrust adlý bir haydudun
kötülüklerini anlatýrken haydudun kurbanlarýný bir yataða
yatýrdýðýný; eðer kurbaný yataða sýðmayacak kadar
büyükse, onun bacaklarýný yataðýn boyuna göre
kestiðini; eðer kurbanýn boyu yataktan küçükse,
ayaklarýný gererek uzattýðýndan söz eder. Ýþte metafizik
de gerçekleri böyle baský altýnda tutar. Ama gerçekler
inatçýdýrlar.
Bilimsel Yöntem:
Hareket halindeki nesneleri çizmeyi bilmeden önce
onlarý hareketsiz çizmeyi öðrenmek gerekir. Bu, biraz
da insanlýðýn tarihidir.
Bilimsel mantýðýn ilk taslaðýný yapmak onuru, Yunan
filozoflarýnýndýr. Onlar, doðayý bir bütün olarak
anlýyorlardý. Herakleitos, biz, hiçbir zaman ayný ýrmaða
girmiyoruz veya bir ýrmaða iki kez girilmez derken
sürekli hareket ve deðiþmeyi vurguluyordu.
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Yunan filozoflarýnda özellikle mücadelenin verimliliðini önemle
belirten Platonda karþýtlarýn savaþýmý büyük bir yer tutar:
karþýtlar birbirlerini doðururlar. der.
Çaðdaþ dönemin en güçlü filozoflarýnda, özellikle Descartes ve
Spinozada en parlak bilimsel uslamlama örneklerini buluruz.
Ama, bilimsel yöntemi ilk kez, dahice ifade edecek olan, büyük
Alman filozofu Hegeldir.
Hegel Gerçek, her olgunun ilk nedenlerinin bir derlemesi deðil;
tarihsel bir süreçtir, bilginin alt derecelerinden üst derecelerine
geçiþtir. der. Gerçeðin hareketi, ancak kendi öz sonuçlarýný
durmadan eleþtirmek ve onlarý aþmak koþuluyla ilerleyebilen
bilimin kendi hareketidir.
Güneþ sistemini bir bulutsudan baþlatarak açýklayan Kant ve
Laplaceýn varsayýmý, enerjinin sakýnýmý yasasý, kuantum teorisi,
Big-Bang; oluþ halindeki sýnýrsýz bir devinimin açýklamalarýdýr.
Ýnsan türü ve insan toplumu, bu evrensel oluþumun sadece bir
anýdýr. Ýnsan, gerçekte, toplumlarýn tarihinin bir ürünüdür: Ýnsan,
istese de toplumun dýþýnda olamaz.
Hareket Kavramýnýn iki boyutu vardýr. Birincisi bildiðimiz basit,
yer deðiþtirme anlamýndaki hareket, ikincisi derin, içten içe
ilerleyen ve çoðunlukla belli bir seviyeye kadar fark edilmeyen
hareket. En basitinden, atom hareketleri, buna örnek olabilir.
Bilimsel mantýðýn temel kurallarý, daha çok hareketin ikinci
boyutuna göre oluþturulur.
Her þey birbirine -dolaylý yada doðrudan- baðlýdýr. Herhangi bir
yerdeki/þeydeki deðiþim, o veya bu biçimde diðer tüm þeyleri
etkiler. Baþka bir deyiþle her þey, direkt yada dolaylý olarak
birbiri ile iliþki içindedir. Örneðin herhangi bir yerde çýkan orman
yangýnýn, bir atýk yük gemisinin Akdenizin herhangi bir yerinde
batmasýnýn ekosistemi nasýl etkilediðinin fark edilmesi
uluslararasý hukuk sisteminde yeni düzenlemeleri gerekli kýlmasý..
Toplumsal olarak da böyle: Baþbakanýn attan düþmesi veya
Günter Verheugenin tavþan dudaklarýnýn arasýndan çýkan birkaç
sözün ÝMKBde deprem etkisi yaratmasý gibi.. Odada TEB de
olup bitenler siyaset üzerinde de etki yapar; ve tersine, siyasal
eylemin de (devlet, partiler, seçimler, vb.) kurumlar, Odalar
ve TEB üzerinde bir karþý etkisi vardýr.
Çevremizde gördüðümüz her þeyin durmadan deðiþtiðini, bu
deðiþimin gözle görülen (yani insani algýlarýmýzla
algýlayabileceðimiz) þekilde olmasý gerekmediðini belirttik.
Hareketin ikinci çizgisi, yani deðiþimlerin basit haliyle deðil de
içten içe, fark edilmeden olagelen deðiþimi, belli bir noktada,
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algýlarýmýzla duyumsayabileceðimiz düzeye gelmesine liniment
örneðini verelim: Birbiriyle homojen þekilde karýþmayan katý ve
sývý formdaki iki veya daha fazla maddenin fiziksel etki ile karýþýmý
ile dispersiyon, süspansiyon, emülsiyon, jel formlarýna dönüþmesi
niteliksel deðiþmelerdir. 10. yýl bozulan Faks makinesi 10 yýl
boyunca bize fark ettirmeden deðiþmesinin sonucunda
bozulmuþtur. 10 yýl boyunca süregelen (niceliksel) deðiþim,
belli bir anda sýçrama kaydederek (bir niteliðe bürünmüþ), Faks
makinesinin bozulmasýna yol açmýþtýr. Sonuç olarak; niceliksel
deðiþimlerin, belli bir anda, bir sýçrama seklinde, niteliksel bir
özelliðe bürünmesi, niceliðin niteliðe dönüþümü yasasýna iþaret
eder.
Hareketi (yalnýz basit bir yer deðiþtirmeyi deðil, sývý olan suyun,
su buharý olarak gaz haline geçiþi gibi durum deðiþtirmelerini
de), bütün biçimleriyle dikkate alan bilisel mantýk, hareketi,
karþýtlarýn mücadelesi olarak açýklar. Bilim, karþýtlarýn biri olmadan
ötekinin de olamayacaðýný ve her hareketin, her deðiþikliðin,
her biçim deðiþtirmenin, karþýtlarýn mücadelesi ile açýklandýðýný
ortaya koyar. Bedenin yaþamý yaþam güçleri ile ölüm güçleri
arasýndaki sürekli savaþýmýn ürünüdür. Yaþam durmaksýzýn
ölüme karþý zafer kazandýðý için yaþam sürer, ölüm de durmaksýzýn
bu zaferi elde etmeye uðraþýr.

Açýlýmlar...

Toplum için de düþünce için de durum aynýdýr: Düþünce
geliþiminin oluþ þartý da zýt fikirlerin varlýðý ve çarpýþmasýdýr.
Formel Mantýk ve Bilimsel Mantýk:
Bilimlerin, baþlangýç dönemlerinde ancak metafizik bir yöntem
kullanabildiklerini biliyoruz.
Bu yöntemi genelleþtirerek, Yunan filozoflarý (özellikle Aristoteles),
kendini yanýlgýlardan korumak için, düþüncenin her durum ve
koþul altýnda izlemek zorunda olduðu birtakým evrensel kurallar
ortaya koymuþtu. Bu kurallarýn birliðine mantýk adý verildi.
Ýþte formel mantýk denen geleneksel mantýðýn üç bellibaþlý
kuralý:
1. Özdeþlik ilkesi: bir þey, kendisiyle özdeþtir. Bir bitki bir bitkidir;
bir hayvan bir hayvandýr. Yaþam yaþamdýr; ölüm ölümdür.
Mantýkçýlar bu ilkeyi formülleþtirerek a, adýr, derler.
2. Çeliþmezlik ilkesi: bir þey ayný zamanda hem kendisi, hem
karþýtý olamaz. Bir bitki hayvan deðildir; bir hayvan bir bitki
deðildir. Yaþam ölüm deðildir; ölüm de yaþam deðildir. Mantýkçýlar
buna a, a-olmayan deðildir, derler.
3. Üçüncünün dýþtalanmasý ilkesi (ya da üçüncü durumun
dýþtalanmasý): birbirinin karþýtý iki olanak arasýnda bir üçüncünün
yeri yoktur. Bir varlýk, ya bitkidir ya hayvandýr: üçüncü olanak
yoktur. Yaþamla ölüm arasýnda seçim yapmak gerekir, üçüncü
bir durum yoktur. Eðer a ve a-olmayan birbirinin karþýtý ise, ayný
bir nesne ya adýr, ya a-olmayandýr.
Bu mantýk geçerli midir? Evet, çünkü, yüzyýllar boyunca biriktirilmiþ
deneyimi yansýtýr. Ama araþtýrma derinleþtirilmek istendiði
andan itibaren tetersiz kalýr. Gerçekten de, yukarda sözü edilen
örnekleri yeniden ele alacak olursak, kesinlikle hayvanlar ya da
bitkiler kategorisinde sýnýflandýrýlamayan canlý varlýklarýn
varolduklarý ortaya çýkar. Bu varlýklar, hem biri, hem ötekidirler.
Ayný þekilde, ne mutlak yaþam, ne mutlak ölüm vardýr: her canlý
varlýk, her an ölüme karþý savaþýmda kendi kendini yeniler; her
ölüm kendi içinde yeni bir yaþamýn öðelerini taþýr (ölüm, yaþamýn
ortadan kaldýrýlmasý deðildir, bir organizmanýn çözülüp
daðýlmasýdýr). Belirli sýnýrlar içinde geçerli olan klâsik mantýk,
gerçeðin daha derinliðine inme gücünde deðildir. Geleneksel
mantýk kendi niteliði gereði olarak yanlýþ deðildir, ama onu kendi
sýnýrlarý dýþýnda da uygulamak hevesine kapýlýnýrsa yanlýþlýða
neden olur.

Bilimlerin þafaðýnda kurulmuþ olan formel mantýk, günlük kullaným
için yeterlidir: sýnýflandýrmaya, ayýrmaya olanak saðlar. Ama
analizi daha ileri götürmek istediðimizde artýk yeterli olmaz.
Çünkü gerçek, harekettir ve özdeþlik mantýðý (a, adýr), fikirlerin,
gerçeði kendi hareketi içinde yansýtmasýna olanak vermez.
Çünkü, hareket, iç çeliþkilerin ürünüdür; ve özdeþlik mantýðý,
karþýtlarýn birliðinin ve birinden diðerine geçiþin kavranýlmasýna
olanak vermez.
Kýsacasý, formel mantýk, gerçeðin en yakýndaki görünümlerine
varabilir ancak. Bilimsel yöntem daha öteye gider, bir sürecin
bütün görünümlerine ulaþmayý kendine amaç edinir.
Bilimsel mantýk, gerçeði araþtýrmada düþüncenin izlemesi
gereken ilkelerin ve kurallarýn incelenmesidir. Bu ilke ve kurallar,
insanýn doða ile yinelenen alýþveriþinden ortaya çýkarlar: insaný
mantýklý kýlan, insana geliþigüzel herhangi bir þeyin
yapýlamayacaðýný öðreten doðadýr!
Sonuç olarak; eðer madde, bilinçten baðýmsýz, ve bilinç
öncesiyse, bilinci yaratan bizzat maddenin kendisiyse ve
dolayýsýyla dünya maddiyse; öte yandan madde, durmadan ve
durmadan hareket ediyor, ve geçirdiði nicel birikimlerin sonucu
olarak belli bir aþamada niteliksel bir deðiþim gösteriyorsa, her
þey durmadan deðiþiyor ve her þey birbirine o oranda veya bu
oranda baðlýysa, birbirlerinden karþýlýklý olarak etkileniyorlarsa;
Bu ilkeler ýþýðýnda dünyayý ve yasalarýný bilmemiz için önümüzde
herhangi bir engel yoktur. Daha doðrusu dünyayý biliþimizin
önündeki tek engel, þu an sahip olduðumuz bilgi seviyesidir.
Bilim her gün, bilmediðini öðreniyor. Eskiden, o an
bilinemediðinden ötürü hiçbir zaman bilinemeyeceði varsayýlmýþ
þeyler gözlemlenerek felsefi kuramlar oluþturulmuþ olmasýna
karþýn insanlýk, tüm tarihi boyunca bilmeye devam etti ve ediyor.
Kaynaklar:
Felsefe Sözlüðü (Orhan Hançerlioðlu)
Principes Fondamentaux de Philisophique (Guy Basse, Mourice
Caveing)
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Yeni Çýkan Ýlaçlar...
PROFENÝD ÞURUP / ECZACIBAÞI
Formülü: Her mlde 1mg kotografen bulunur.
Endikasyon: 6 aylýktan büyük bebek ve çocuklarda (6 ay
- 11 yaþ) ateþin semptomatik tedavisinde kullanýlýr.
SUPERHEKS SPREY / ECZACIBAÞI
Formülü: Her ölçekte (15ml) 30mg klorheksidin glukonat
bulunur.
Endikasyon: Orafarenks, Aðýz ve Diþeti Enfeksiyonlarýnda
kullanýlýr.
FARENGÝL SPREY / ECZACIBAÞI
Formülü: 30 mlde 45mg benzidamin hidroklonir bulunur.
Endikasyon: Aðýz ve diþeti hastalýklarý, boðaz hastalýklarý
tedavisinde kullanýlýr.
FARENGÝL GARGARA / ECZACIBAÞI
Formülü: Her ölçekte (15ml) 22,5mg benzidavin hidroklonir
bulunur.
Endikasyon: Aðýz ve diþeti hastalýklarý, boðaz hastalýklarý
tedavisinde kullanýlýr.
VEKTAVIR KREM / NOVARTÝS
Formülü: Pensiklover %1 (33mg/2glýk tüpte) ihtiva eder.
Endikasyon: Vectavir krem uçuk (herpes babialis)
tedavisinde endikedir.
REFRESH TEARS / ABDÝ ÝBRAHÝM
Formülü: 1ml davila etken madde olarak 5.0mg sodyum.
karboksimetilselüloz içerir.
Endikasyon: Kuru göz sendromu ve göz yaþý azlýðýnýn
bulunduðu durumlarda kullanýlýr.
SPECTRACEF TABLET / ABDÝ ÝBRAHÝM
Formülü: Her film kaplý tablet 200mg seftitorene ezdeðer
sefditoren pivoksil içerir.
Endikasyon: Geniþ Spektrumlu Antibiyotik.
ZYMADUO DAMLA / NOVARTÝS
Formülü: 1 damla 150 iu D3 vitamini 0,0625 mg flora
ezdeðer 0,1380mg sodyum florür içerir.
Endikasyon: 6-18 ay arasý bebeklerde diþ çürüklerinin ve
vitamin eksikliðine baðlý raþitizmin önlenmesinde kullanýlýr.
GLYNOSE 50 MG TABLET / ABDÝ ÝBRAHÝM
Formülü: Her bir tablet 50mg Akarbaz intiva eder.
Endikasyon: Oral antidiabetik olark kullanýlýr.

GLYNOSE 100MG TABLET / ABDÝ ÝBRAHÝM
Formülü: Her bir tablet 100mg Akarboz ihtiva eder.
Endikasyon: Oral antidiabetik olark kullanýlýr.
KREVAL 100ML ÞURUP / DR. FERÝK
Formülü: Her 5mlde 7,5mg butamirat sizrat bulunur.
Endikasyon: Akut öksürük, cerrahi giriþim yada bronkoskopi
öncesi ve sonrasýnda geliþen öksürük tedavisinde kullanýlýr.
MÝCARDÝS PLUS TABLET / BOEHRÝNGER ÝNGELHEÝM
Formülü: Her bir tablet 80mg temisartan, 12,5mg hidrokloro
tiyazid içerir.
Endikasyon: Antihipertensiz olarak kullanýlýr.
ALFASÝD 375MG 14 TABLET / FAKO
Formülü: Her bir tablet 375mg sultamislin içerir.
Endikasyon: Geniþ spektrumlu antibiyotik olarak kullanýlýr.
MEGASÝD ORAL SÜSPANSÝYON / FAKO
Formülü: Oral süspansiyoniçin pranül; su ile hazýrlandýðýnda
5mlsinde 250mg klaritrovisin ihtiva eder.
Endikasyon: Belirtilen mikroorganizmalarýn duyarýlý suþlarýnýn
neden olduðu, hafiften orda dereceye kadar deðiyen çeþitli
infeksiyonlarýn tedavisinde kullanýlýr.
PRITOR PLUS FÝLM TABLET / GLAXOSMÝTHKLÝNE
Formülü: Bir film tablet 80mg Telmisarton ve 12,5mg
Hidrokloroteazid içerir.
Endikasyon: Hiper tansiyon tedavisinde kullanýlýr.
FAST TEL / Ý.E. HLAGAY
Formülü: 100 gram jel 2,5 gram ketoprofen içerir.
Endikasyon: Analjezik, Antienflamatuar ve Antiromatmnal
olarak kullanýlýr.
KARDOZÝN TABLET / DEVA
Formülü: Kardozin tablet; 2mg Doksazosin veya 4mg
Doksazosin içermek üzere iki formu vardýr.
Endikasyon: Hipertansiyon ve BPHta endikedir.

Hazýrlayan
Ecz.Erdem KIZILTEPE
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HABERLER

Nakil Olan Eczaneler
TÜRKTAN Eczanesi: Ecz. Yusuf TÜRKTAN
Adana Ýli Kozan Ýlçesi Þevkiye Mah. Adana Cad. No:153 Adresindeki
Türktan Eczanesini Adana Ýli Kozan Ýlçesi Þevkiye Mah. Adana Cad.
No:282 Adresine Nakil
KARNAS Eczanesi: Ecz. Mustafa KARNAS
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.
No:52 Adresindeki Karnas Eczanesini Adana Ýli Yumurtalýk Ýlçesi
Derviþiye Mah.Atatürk Cad. No:2 Adresine Nakil
ÖZBEK Eczanesi: Ecz. Dilek ÖZBEK
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Yeþilevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. 71
Sok. No:85 Adresindeki Özbek Eczanesini Adana Ýli Seyhan Ýlçesi
Bahçelievler Mah. M. Akif Ersoy Cad. No:52 Adresine Nakil
ÝRÝS Eczanesi: Ecz. Asya Bursal TOSUN
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Toros Mah. Barýþ Manço Cad. 11/D Adresindeki
Ýris Eczanesini Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Yavuzlar Mah. Kýþla Cad. No:188
Adresine Nakil
MERT Eczanesi: Ecz. Metin ÝNAN
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Kocavezir Mah. Obalar Cad. No:108/5
Adresindeki Mert Eczanesini Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Yeþilyuva Mah.
Mirzaçelebi Sok. No:120 Adresine Nakil
ÞÝMÞEK Eczanesi: Ecz. Hakký ÞÝMÞEK
Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Dere Mah. Hükümet Cad. 36/1 Adresindeki
Þimþek Eczanesini Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Savrun Mah. Atatürk
Cad. 148/B
OKUMUÞ Eczanesi: Ecz. Bengü Betül OKUMUÞ
Osmaniye Ýli Rahime Hatun Mah. Musa Þahin Bul. No:373/C
Adresindeki Okumuþ Eczanesini Osmaniye Ýli Rahime Hatun Mah.
Musa Þahin Bul. No:373/B Adresine Nakil
S E M E R KA N D E c z a n e s i : E c z . A l p a r s l a n KA R A C A
Nevþehir Ýli Avanos Ýlçesi Çalýþ Kasabasý Aþaðý Mah. Atatürk Cad.
No:46 Adresindeki Semerkand Eczanesini Osmaniye Ýli Cevdetiye
Beldesi Kocatepe Mah. Atatürk Bul. No:A/1 Adresine Nakil
CEBESOY Eczanesi : Ecz. Nesimi Çaðrý CEBESOY
Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Ulubatlý Hasan Mah. Kozan Yolu No:714/A
Adresindeki Cebesoy Eczanesini Seyhan Ýlçesi Yurt Mah. Karaafat
Cad. No:99 Adresine Nakil
ÞEN Eczanesi: Ecz. Esma ÞEN
Osmaniye Ýli Düziçi Ýlçesi Yeþilova Mah. A. Kadir Özcan Cad. Adresindeki
Þen Eczanesini Osmaniye Ýli Düziçi Ýlçesi Boðaziçi Mah. Devlet
Hastanesi Karþýsý Adresine Nakil
PAMUK Eczanesi: Ecz. Aynur YILDAR
Adana Ýli Ýmamoðlu Ýlçesi Hürriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul.
No:51/A Adresindeki Pamuk Eczanesini Ýmamoðlu Ýlçesi Hürriyet
Mah. Fatih Sultan Bul. No:30 Adresine Nakil

BATU Eczanesi: Ecz. Burhanettin BULUT
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mah. Kenan Evren Bul. K.
Akdoðan Sitesi C blok No:116/F Adresindeki Batu Eczanesini Seyhan
Ýlçesi Toros Mah. Hamitoðullarý Apt. Zemin Kat Adresine Nakil
GÜRLEK Eczanesi: Ecz. Ali GÜRLEK
Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Savrun Mah. Uzun Çarþý Caddesi No:50
Adresindeki Gürlek Eczanesini Kadirli Ýlçesi Savrun Mah. Derviþpaþa
Caddesi No:19 Adresine Nakil
ÇEVÝKELLÝ Eczanesi: Ecz. Þakir ÇEVÝKELLÝ
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi 100. yýl Tekart Apt. Giriþi 322 Sok. No:22
Adresindeki Çevikelli Eczanesini Seyhan Ýlçesi 100. yýl Tekart Apt.
Giriþi 322 Sok. No:121 Blok No:5 D:1 Adresine Nakil
TELLÝDERE Eczanesi: Ecz. Aysel ÜNALIR
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Fatih Mah. Mücahitler Cad. No:305 Adresindeki
Tellidere Eczanesini Seyhan Ýlçesi Yeniyurt Mah. 66 Sok. No:76
Adresine Nakil
YENÝ ÞENLER Eczanesi: Ecz. Hayrettin GÖK
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Abidinpaþa Cad. No:96 Adresindeki Yeni
Þenler Eczanesini MUSTAFA RIFAT GÜLEK Eczanesi Adý Altýnda
Seyhan Ýlçesi Abidinpaþa Cad. No:95/A Adresine Nakil
DENÝZ Eczanesi: Ecz. Deniz ÇAKIR
Osmaniye Ýli Düziçi Ýlçesi Yeþilova Mah. Cumhuriyet Cad. No:5
Adresindeki Deniz Eczanesini Düziçi Ýlçesi Yeþilova Mah. Þehit Ahmet
Metlioðlu Cad. No:61 Adresine Nakil
HAKAN Eczanesi: Ecz. Hakan TÜRKMEN
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Mestenzade Mah. Debboy Cad. 85/A
Adresindeki Hakan Eczanesini BERKAY Eczanesi Adý Altýnda Adana
Ýli Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mah. 57 Sok. No:2/A Adresine Nakil
TAÞPINAR Eczanesi: Ecz. Zehra DOÐAN (TAÞPINAR)
Adana Ýli Pozantý Ýlçesi Kurtuluþ Mah. Atatürk Cad. 110/C Adresindeki
Taþpýnar Eczanesini Adana Ýli Pozantý Ýlçesi Zafer Mah. Ýnönü Cad.
No:73 Adresine Nakil
DENÝZLÝ NUR Eczanesi: Ecz. Murat YILAN
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Denizli Mah. Defne Mah. No.216/A Adresindeki
Denizli Nur Eczanesini MAVÝ BULVAR Eczanesi Adý Altýnda Adana Ýli
Seyhan Ýlçesi Toros Mah. Mavi Bulvar Ali Þahin Apt. No:58/A Adresine
Nakil
AYFER Eczanesi: Ecz. Ayfer BÝLGÝÇ
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Mithatpaþa Mah. 1 Sok. No:60 Adresindeki
Ayfer Eczanesini Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Mithat paþa Mah. 1 Sok.
No:39
NÝRSU Eczanesi: Ecz. Ý. Ýlkin NÝRSU
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Yeþilyuva Mah. 768 Sok. 100/A Adresindeki
Nirsu Eczanesini DENÝZLÝ NUR Eczanesi Adý Altýnda Adana Ýli Seyhan
Ýlçesi Denizli Mah. Defne Cad. No:216/A Adresine Nakil
ATÝK Eczanesi: Ecz. Özgül ATÝK
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Gazipaþa Mah. 31 Sok. No:10/B Adresindeki
Atik Eczanesini Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Serinevler Mah. 1234 Sok.
No:51 Adresine Nakil
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Haberler
Yeni Açýlan Eczaneler

Kapanan Eczaneler

KESKÝNER Eczanesi: Ecz. Abdurrahman Tuna KESKÝNER
Osmaniye Ýli Ýstiklal Mah. Dr. Sadýk Ahmet Cad. Vergi Dairesi Yaný
GÜNEÞ Eczanesi: Ecz. Mustafa KAÞ
Osmaniye Ýli Hasanbeyli Ýlçesi Çanga Sok. No:19/C
UFUK Eczanesi: Ecz. Ufuk TAN
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mah. Turgut Özal Bul. Egemen Apt.
No:49
SAÐLIK Eczanesi: Ecz. Önder YAÐ
Adana Ýli Ceyhan Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Hasan Cerit Bul. Özen Apt. B Blok
Zemin Kat No:16
ÝKÝDAÐ Eczanesi: Ecz. Kemal ÝKÝDAÐ
Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Hasan Þaþ Bulvarý No:33
EBRU Eczanesi: Ecz. Ebru CÝLDAN
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mah. Turgut Özal Bul. No:25
ERDOÐAN Eczanesi: Ecz. Hüzeyfe ERDOÐAN
Adana Ýli Ýmamoðlu Ýlçesi Hürriyet Mah. 104 Sok. No:3/3
TAÞKIN Eczanesi: Ecz. Ýlker TAÞKIN
Osmaniye Ýli Düziçi Ýlçesi Refik Cesur Bul. 394/A
BOLAT Eczanesi: Ecz. Ayþegül BOLAT
Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Dadaloðlu Mah. 39. Sok. Sedef
Apt. A Blok Zemin Kat No:12
RENÝN Eczanesi: Ecz. Elif DUYGUN
Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Ulubatlý Hasan Mah. Kozan Yolu
No:714/A
CEYHAN Eczanesi: Ecz. Serap EKER
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Süleyman Demirel Bul. Yurt Mah.
Mert Apt.
Zemin Kat D:30
KUBÝLAY Eczanesi: Ecz. Kubilay Ali EVMEZ
Seyhan Ýlçesi Belediye Evleri Mah. Turgut Özal Cad.
Kubilay Beluk Apt. No:249
NÝLÜFER Eczanesi: Ecz. Adnan BALTA
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mah. Kenan Evren
Bul. K. Akdoðan Sitesi C Blok No:116/F
ÞAFAK Eczanesi: Ecz. Tuba TARAKÇI
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Yurt Mah. Alparslan Türkeþ Bul.
No:68
ÜNSAL Eczanesi: Ecz. Serdar ÜNSAL
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Uçak Mah. Þakirpaþa Cad. No:77/A
ÝREM Eczanesi: Ecz. Müslüm AKBABA
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Gazipaþa Mah. Baraj Cad. No:29
TAÞTEPE Eczanesi: Ecz. Betül TAÞTEPE
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Güzelyalý Mah. 136 Sok. Þenöz
Apt. Altý No:16/B
GÜVEL Eczanesi: Ecz. Erdem GÜVEL
Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Levent Mah. 26 Sok. No:76/A
PELÝN TEKÝN Eczanesi: Ecz. Hivda Pelin TEKÝN
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Yeþilyurt Mah. Abdi Ýpekçi Cad.
178/A
GÜLTEKÝN Eczanesi: Ecz. Ýlhan GÜLTEKÝN
Seyhan Ýlçesi Güzelyalý Mah. Turgut Özal Bul. Arma Sitesi
A Blok Zemin Kat No:132/ D
YONCA Eczanesi: Ecz. Tolga YONCA
Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi 7 Mart Mah. 7 Sok. 11/A

Mesul Müdürlükler
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HAYAT Eczanesi: Ecz. Fevziye ÖZÇELÝK
Ecz. Ahmet Aydýn ÇÖLKESEN Vetkim Ecza Deposu
Ecz. Fitnat KARAPINAR Yakamoz Ecza Deposuna
Ecz. Ýpek YALÇIN Cansu Kozmetik ve Kolonyacýlýk
Ecz. Arslan YÜCEL Fany Soft Sýhhi Kaðýt Sanayi Ltd. Þti.

VEFAT
BAÞ SAÐLIÐI

Ecz. Güzide DÝNÇER
Ecz. Lütfiye AKELOÐLU
Ecz. Hakan TEKEnin yeðeni
Ecz. Alperen GÜRAKANýn dayýsý
Ecz. Betül ARICIOÐLUnun anneannesi
Ecz. Ece GÖKDEMÝRin dedesi
Ecz. Ýsmail Bülent AKSÖZün annesi
Ecz. Aytül TEKÝNSOYun babasý
Ecz. Murat GÜRDAÐýn babasý

Basýnda Adana Eczacý Odasý
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