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TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
TEİS BÜLTEN

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ecz. Nurten Saydan

Değerli meslektaşlarım,
16 yıl önce Türkiye’nin dört bir yanından bir 

araya toplanan, mesleğini çok seven ve bunun için 
elini taşın altına sokmaya çekinmeyen 17 eczacı 
maddi ve manevi güçlerini birleştirip bu sendika-
yı kurup bu günlere kadar getirdiğiz gibi, bugünde 
mesleğimiz için yaptığımız çalışmalardaki başarılı 
sonuçlar ve üyelerimizin verdiği destek ve güçle bir 
adım daha atıyoruz.

Sendikamız adına tüm eczacıları gündemdeki 
konulardan haberdar etmek ve farklı bakış açılarını 
ortaya koymak için 3 aylık dönemlerde düzenli ola-
rak elektronik ortamda yayımlanacak TEİS BÜL-
TEN’i sunmaktan gurur duyuyoruz.

Mesleğimizle ilgili yapılan her türlü geliştirme 
çalışmalarını, bu çalışmayı yapan kişi özelinde ve 

mümkünse kendi ağzından anlatmaya özen göstere-
ceğiz. Sendikamızın mesleği geliştirmek için yaptı-
ğı çalışma ve başvuruları, aldığı sonuçları ve bu so-
nuçlardan elde edilen kazanımları bülten içerisinde 
yayımlayarak tarihe not düşmek ve gelecek nesille-
re yazılı bir belge bırakmak istiyoruz. Bu bülten ile 
hem meslek için yapılanlar, hem yapılamayanlar, 
hem de gelecekte yapılması gerekenler ayrıntılarıy-
la yer alacaktır. Bu sayede gelecek nesillerin rotala-
rını çizmede dikkate alabilecekleri bir kılavuz olma 
özelliğini taşıyacaktır.

Kurulduğu günden bu güne kadar meslek kuru-
luşları arasında çalışmalarıyla her zaman göz dol-
durmayı başarmış ve haklı takdirleri almış olan 
TEİS mesleğin gelişmesi konusunda kılavuzluk 
yapmaya devam etmektedir. Mesleğimize karşı ya-
pılan her türlü saldırıyı, her türlü hak ihlalini anında 
görüp, tepki veren, hem basının gücünü hem de ya-
saların gücünü en iyi şekilde kullanan TEİS bu alış-
kanlıkla, TEİS BÜLTEN ile de meslektaşlarımızın 
bilgi edinme hakkına cevap vermeye çalışacaktır.

Tüm meslektaşlarımızı TEİS çatısı altında örgüt-
lenmeye, mesleki çalışmalarını, araştırmalarını, gö-
rüş ve önerilerini TEİS BÜLTEN de dile getirmeye 
davet ediyoruz.

Her zaman dediğimiz gibi 
BİRLİKTEYSEK GÜÇLÜYÜZ, TEİS’LİYSEK 

DAHA DA GÜÇLÜYÜZ.
Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU’NDAN
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Dr. Ecz. Derya Bektaş

Eczacılık, insanlık tarihi kadar eski olmakla bir-
likte, uzun yıllar boyunca hekim eczacı ayrımı yapıl-
mamıştır. Sümer ve Babil tabletlerinde hastalıkların 
tedavisine dair reçeteler bulunmaktadır. Mısır, Çin, 
Hint ve Grek uygarlıklarında şifa merkezleri kullanıl-
mıştır. 19. yüzyıla kadar ‘her tabip bir eczacı 
ve her eczacı bir tabip’ olarak görülmüş-
tür.1 

Osmanlı döneminde tedavi; 
hekim, cerrah ve kehhallar 
(göz doktoru) tarafından ya-
pılmıştır. Tarihte Yıldırım 
Darüşşifasında (1399) 
şerbetiyan, saydalân ve 
uşşaban (aşşâb) olarak 
çalışan kişilerin ecza-
cı oldukları düşünül-
mektedir.2 19. yüzyıla 
kadar Osmanlı hekim-
liği Selçuklu tıbbının 
devamıyken, sonrasın-
da batı tıbbına yönel-
miş ve modernleşme 
çalışmaları başlamıştır. 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şaha-
ne kurulmuş ve 14 Mayıs 
1839 tarihinde Dr. Charles 
Ambroise Bernard “Eczacı 
sınıfında” (Classe de Pharma-
cie) eğitime başlamıştır.3 Ayrıca 
Dr. Bernard ‘Pharmacopea Castrensis 

Ottomana’ isimli yaklaşık 139 sayfadan oluşan ilk 
kodeksi hazırlamıştır. Bu süreçte, Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane ve sağlık kurallarından sorumlu olan Meclis-i 
Tıbbiye’nin ilk kararlarından biri; ‘eczacılar, ebeler, 
kırık-çıkıkçılar, kan alma, diş çekme gibi sağlıkla il-
gili işler yapan esnafın, bu meslekleri icra edebilecek 
bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının anlaşıl-
ması için sınava tabi tutulmaları şeklindeydi’. Bu 
gelişmeler yaşanırken hekim, cerrah, kehhal ve bazı 
esnafların (attar, macuncu, sabuncu, kahveci) tedavi 
çalışmaları devam ediyordu.3 Meclis-i Tıbbiye ko-
misyonun önerisiyle eczacı ve eczaneleri denetlemek 
üzere 1852 yılında ilk yasa yayınlanmıştır. ‘Nizamna-
me-i Eczacıyan der Memalik-i Osmaniye’ yasasının 
7. maddesiyle, eczacıdan başka kimsenin hap, mer-
hem, toz ilaç, yakı ve bunun gibi ecza satma ve dok-
tor reçetesi yapma yetkilerinin bulunmadığı hükme 
bağlanmıştır. Ayrıca Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den 
veya Avrupa okullarından eczacılık diploması olma-
yan ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane tarafından verilmiş 
ruhsatı olmayanların, eczacı dükkânı açma, ilaç yap-
ma ve ilaç satma yetkisi kısıtlandı. 1885 yılında da 
çıkarılan kanun ile bugünkü aktarlara karşılık gelen 
attarların satabilecekleri maddeler kısıtlanmış ve bazı 
zehirli maddeler sadece doktor reçetesiyle satılabile-
ceği kararlaştırılmıştır.3 

Eczacılık uzun bir süre öğretim dilinin Fransızca 
ve öğretim üyelerinin çoğunluğunun Fransız 

okullarından yetişmiş olması nedeniyle, 
Fransız eczacılık biliminin etkisinde 

kalmıştır.2 Eczacı kelimesi, Fran-
sızca ‘Drogue’ nin karşılığı 

‘ecza’ ve ‘Droguiste’ nin kar-
şılığı olan ‘eczacı’ kelime-
sine karşılık gelmektedir.1

Cumhuriyetin ilan 
edilmesi ile başlayan 
dönemde eczacılık oku-
luna kayıt yaptırabilme 
koşulları oluşturul-
muştur. 1924 yılından 
itibaren lise çıkışlı öğ-
renciler alınmıştır. Ec-
zacılık okuluna uzun 
süre yalnız erkek öğ-
renciler alınırken, 1928 

yılında kayıt olan Fatma 
Belkıs, Semiha Hanım ve 

Bedriye Hanım ilk kadın 
eczacılar olarak 1930 yılında 

mezun olmuşlardır.4 İlk kuru-
lan eczacılık fakültesi, Ankara 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin 

ECZACILIK TARİHİNE ECZACILIK TARİHİNE 
KISA BİR BAKIŞKISA BİR BAKIŞ
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kuruluş kanunu olan 156 sayılı yasa, 16 Aralık 1960 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.5

KRONOLOJİK SIRALAMA 6
1757 İlk özel eczanenin (‘İki Kapılı Eczahane’) 

Bahçekapı’da açılışı 
1839 Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne’nin 

içinde açılan ‘Eczacı Sınıfı’nda toplu eczacılık öğre-
timinin başlaması 

1844 İlk kodeksimiz olan Pharmacopée Militaire 
Ottomane’ın (‘Pharmacopea Castrensis Ottomana’) 
Dr. Charles Ambroise Bernard tarafından yazılması 

1852 İlk eczacılık yönetmeliği olan ‘Nizamname-i 
Eczacıyan Der Memalik-i Osmaniye’nin yayınlanma-
sı.

1861 Eczacılığın, ‘Beledî İspençiyarlık San’atının 
İcrasına Dair Nizamname’nin yayınlanması ile bir 
meslek olarak yerini alışı. Nizamname-i Eczacıyan 
Der Memalik-i Osmaniye ve 1861 yılında yayınlanan 
nizamname de l803 tarihli Fransız Eczacı1ık Kanu-
nu’ndan esinlenerek hazırlanmıştır. Her 2 nizamna-
me arasındaki en önemli fark; l.sinin eczane sayısını 
sınırlaması 2. sinin ise serbest bırakmasıdır.7

1867 İlk sivil tıp okulu olan ‘Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne’nin içinde bir ‘Eczacı Sınıfı’nın 
açılarak sivil eczacıların yetiştirilmeye başlanması.

1874 Dr. Hüseyin Sabri Bey’in, 1866 tarihli Fran-
sız Kodeksi’ni Türkçe’ye çevirerek Düstûrü’l-Edviye 
adıyla yayımlaması 

1911 Nail Halit [Tipi] tarafından aylık Eczacı Ga-
zetesi’nin çıkarılmaya başlanması 

1916 Alelumum Eczaneler Talimatnamesi’nin yü-
rürlüğe girmesi 

1922 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kararna-
me’nin yayımlanması 

1926 Türk Eczacı Âlemi dergisinin yayına girmesi
1927 964 sayılı Eczaneler ve Eczacılar Hakkında 

Kanun’un çıkartılması 
1930 İlk kadın eczacılar olan Fatma Belkıs, Fat-

ma Bedriye ve Ayşe Semiha hanımların İstanbul Da-
rülfünunu Tıp Fakültesi Eczacı Mektebi’nden mezun 
oluşları.

1960 Türkiye’nin ilk eczacılık fakültesi olan Anka-
ra Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin açılışı.

1962 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı 
Eczacı Okulu’nun Eczacılık Fakültesi olması.

1967 Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne’nin ‘Ec-
zacı Sınıfı’nın açıldığı 14 Mayıs gününün Türk Ec-
zacıları Birliği’nin kararıyla ‘Eczacılık Günü’ olarak 
kabul edilişi.6

14 Mayıs 1839 tarihinde başlayan ve Cumhuriyet 
ile devam eden bilimsel eğitim ve eczacılık ile ilgi-
li temel yasal düzenlemeler son olarak, 1953 yılında 
yayınlanan, 2012 yılında 6308 sayılı kanunla bazı 
maddeleri değişen ‘6197 sayılı Eczacılar ve Eczane-
ler Hakkında Kanun’ ile belirlenmiştir.

Bilimsel eczacılığın 181. yılını, COVID-19 pan-
demisine karşı ön saflardaki mücadelemizle hatırla-
yacağız. Pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm 
sağlık çalışanlarını saygıyla anıyorum. Sevgilerimle.
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Tam 1 yıldır ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına 
alan Pandeminin sıkıntılarını hep beraber yaşamak-
tayız.

Birçok sektörün olumsuz etkilenmesine 
yol açan COVİD-19 virüsü, biz ecza-
ne eczacılarının üzerinde ise, inişli 
çıkışlı bir eğri gösterdi.

Pandeminin ilk günlerindeki 
kaos ortamında koruyucu ve 
hijyenik malzemelerin temi-
ni için akın akın eczaneye 
gelenler, ilerleyen süreçte 
eczanelerde bulaş riski ol-
duğunu düşünerek bu tür 
ürünleri elektronik ortam 
aracılığı ile evlerinin kapı-
larından teslim almayı tercih 
ettiler.

Pandeminin ilk birkaç ayın-
da çok sıkıntılar çektik. Devletin 
halka maske dağıtımdaki sıkıntılı 
süreci bizler anlatmak ve yönetmek 

zorunda kaldık, bu kamu görevi bizlere üstlendirildi 
ve bu yoğun dönemde kendimizi virüse siper ettik. 
Yaşanan kaos ortamında, kısa bir süre de olsa adımız 
“pahalıcıya, fırsatçıya, stokçuya” çıktı. Üretici ve 
ithalatçı firmaların, ıslak mendilde % 55, steril eldi-
vende % 64, beden derecesinde % 139, maskede ise 
% 502 arttırdıkları fiyatların faturasını bizlere kestiler 
ve o dönem soruşturmalar başladı.  Ama hiçbir zaman 
dürüstlüğümüzden taviz vermedik ve prestij kaybet-
medik çünkü belki de meslek hayatımızda ilk defa, 
kahraman sağlık ordusunun ön cephedeki bireyleri 
olarak, tüm kamuoyu tarafından kabul ve taltif edil-
dik. Pandemi sürecinde COVİD-19 virüsü ile temas 
ederek canını kaybeden 49 meslektaşımız ve 17 tek-
nisyenimiz ise mücadelemizin şehitleri oldu.

Pandemi sürecinde halk hastanelere gidişlerini de 
kısıtladı, bu nedenle B Grubu reçetelerimizde çok 
büyük oranda düşüş yaşandı ve hala da yaşanmaya 
devam ediyor.

Grip ilaçları, öksürük şurupları ve pastillere ihti-
yaçta; geçen yıllara nazaran ciddi bir azalma oldu. 
Dönemlerinde her yıl yoğun satışı olan bu ürünler, bu 
yıl neredeyse miad sorunu ile karşı karşıya kalacaklar 
ve kalmaya da başladılar.

Pandeminin ilk dönemlerinde artış gösteren vita-
min satışlarımız da daha sonra yavaş yavaş azaldı ve 
şimdilerde ise bu pazar, e-ticaret satışlarına ve mar-
ketlere kaydı.

Vitamin, dermokozmetik ve diğer ürünlerin inter-
nete geçişleri hala hızla artmakta, büyük marketler de 
bu nedenle bu pazara saldırgan bir tutumla girmeye 
çalışmaktadır.

Pandemi döneminde e-ticaret üzerinden ya-
pılan bitkisel ürünlerin satışında %45, vi-

tamin satışlarında ise %85’lik bir artış 
saptanmıştır.

İnternet üzerinden yapılan 
satışlar yalnız bizim sektörü-
müzde değil, ülkemizdeki ve 
dünyadaki tüm sektörlerde, 
pandemi dönemindeki bulaş 
riski nedeni ile haliyle büyük 
artış göstermiştir. Ayakkabı-
sını ve giysilerini bile inter-
net üzerinden almayı tercih 
eden halk, ilaç ve dermokoz-

metik alımlarında da aynı yolu 
tercih etmiştir. Bu pazardan pay 

kapmak isteyen pek çok küçük 
firma, gıda takviyesi adı altında 

yüzlerce ürün imal ederek internete 
sürmüş ve ülkemiz bitkisel olduğu söy-

Ecz. Nezih Bayındır

PANDEMİ SÜRECİNDE ECZACIPANDEMİ SÜRECİNDE ECZACI
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lenen takviye edici gıdaların çöplüğüne dönüşmüştür. 
Bu süreçte internet satışlarına karşı en önemli gücü-
müz bilgimiz olacaktır.

Eczanelerimizde satışa sunduğumuz takviye edici 
vitamin ve gıdalar konusunda gerekli araştırmaları 
yaparak bu ürünler konusunda uzmanlaşmamız ve 
pandemi sürecinde vücut dirençlerini koruyabilmek 
için izlemeleri gereken yolu hastalarımıza bizzat an-
latmamız gerekecektir. Böylelikle hastalarımız e-tica-
ret yerine, bu bilgiler ile donanmış eczanelerden ürün 
alma yolunu tercih edeceklerdir.

Ayrıca, eczanelerimizin hijyenik şartlarının en 
ince ayrıntısına kadar sağlandığını, çünkü kendimi-
zin de aynı ortamda günde 10 saat çalıştığını çeşitli 
şekillerde hastalarımıza aktararak, bu süre içerisinde 
bulaş riski nedeni ile eczaneye gelmekten imtina eden 
hastalarımıza da yeniden eczanelerimize güvenle ge-
lebileceklerini hissettirmeliyiz. Bu ürünlerle ilgili 
olarak kesin çözümü sağlayacak olan ise söz konusu 
ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmasını 
zorunlu kılacak yasal düzenleme yapılmasını sağla-
mak olacaktır ki bu konuda Meclise verdiğimiz yasa 
teklifinin bir an önce hayata geçmesi için elimizden 
gelen mücadeleyi sürdürmekteyiz.

Pandemi döneminde yaşadığımız bir diğer sorun 
ise, pandemi ile direk ilgili olmasa da işletme kârının 
önemli oranda azalmasına sebep olan, fiyat artışların-
da kademeli iskonto oranlarının hiç değiştirilmemesi 
olmuştur. 2021 Şubat ayındaki zamlar ile beraber, 4. 
kademe ilaç sayısı %36, 5 kademe ilaç sayısı ise %12 
oranında artmış ve eczacı kar oranlarımızda ciddi dü-
şüşler yaratmıştır.

Son 10 yılın fiyat değişikliklerine göz attığımızda, 
2011 yılı Şubat ayından bu güne kadar, 1.-2. ve 3. ka-
deme ilaçların sayılarında % 14 oranında bir azalma,  
4.kademe ilaç sayısında % 50 artış ve  5. kademe ilaç 
sayısında ise % 60 artış gözlemlenmektedir. İlaç fiyat-
ları arttıkça, azalan kar oranımız çığ gibi büyüyen bir 
sorunumuz olarak ortada durmaktadır. Bu çerçevede 
de öncelikle ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesi 
ve eczacı meslek hakkının hayata geçirilmesi için ge-
reken tüm çaba gösterilmelidir. Zira mevcut düzenle-
melerle eczacılık sürdürülebilir bir meslek olmaktan 
ister istemez çıkacaktır.

Yarın da eczanelerimizde ilaç ve eczacılık hizme-
tinin devamını sağlamak için vakit herkesin pandemi 
sürecindeki durgunluktan kurtulup Sendikamızın ça-
lışmalarına destek olma vaktidir.

Mevcut düzenlemelerle eczacılık Mevcut düzenlemelerle eczacılık 
sürdürülebilir bir meslek olmaktan sürdürülebilir bir meslek olmaktan 

çıkacaktırçıkacaktır
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Basında ve sosyal medyada her gün birbirinden 
kötü şiddet olaylarını maalesef görüyor ve izliyo-
ruz. Bu şiddet olaylarından en yıkıcısı olan kadına 
şiddet olayları ise  ülkemizde son yıllarda ivmelene-
rek çoğalmış, maalesef içinde bulunduğumuz pan-
demi sürecinde ise hızını iyice arttırmış durumdadır.

Kadına şiddet sorunu ile ilgili çalışmalar ya-
pan, ülkemizdeki kadın derneklerinin ilk ve 
tek çatı örgütü olan Türkiye Kadın Dernekle-
ri Federasyonunca hayata geçirilen projede hat-
tın diğer ucunda uzman psikologların olduğu “Aile 
İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” bulunmaktadır.

Hattın diğer ucunda, şiddet konusunda tüm yasal 
mevzuata hakim ve mağdurların yönlendirilmesini sağ-
layan 6 psikolog mağdura en acil şekilde hangi konuda 

“AİLE İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI” VE AFİŞ KAMPANYASI

yardım lazımsa o konuda yönlendirme yapmaktadır.
Bu hattın daha fazla kişi tarafından bilinmesini 

sağlamak amacıyla Türkiye Kadın Dernekleri Fe-
derasyonu tarafından yapılan başvuru sonucu Sen-
dikamız Yönetim Kurulunca bu afişin üyelerimizin 
eczanelerinden içeri giren kişilerin kolayca göre-
bileceği vitrin camlarına asılmasının sağlanma-
sı yönünde işbirliği yapılması kararı alınmıştır.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Yö-
netim Kurulu olarak, artık bir kadın meselesi ol-
maktan çok memleket meselesi haline gelen kadı-
na şiddet sorununun çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı”nın 
bilinirliğini yaygınlaştırmak için afiş kampanyası-
nı başlatarak eczanelerimize gönderimine başladık. 



2014 yılında kurulan Pharmabotanica Turizm Ge-
liştirme Kooperatifi, eczacılık mesleğinin ihtiyacı 
olan her konuda proje üretmek ve bunu hayata geçir-
mek üzere Ankara’da kurulmuş bir eczacı koopera-
tifidir. Sağlık ve Sağlık Turizmi alanında gelişmeler 
sağlayacak birçok proje üzerinde çalışmakta ve bu 
projeleri imkânları nispetinde sırasıyla hayata geçir-
mektedir.

Pharmabotanica Turizm Geliştirme Kooperatifi 
tarafından kurulan ve aynı adı taşıyan Pharmabotani-
ca Atık İlaç Yönetim Sistemi, miadı Geçmiş ilaçları 
toplayıp ara depolama tesisimizde muhafaza etmekte, 
yasa ve yönetmelikler uyarınca uygun şekilde imha 
edilmelerini sağlamaktadır.

Bu kapsamda gereken tüm yasal şartları yerine ge-
tirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre İzin 
ve Lisans Belgesi alan Pharmabotanica, 1050 m2 ka-

palı alanı olan ara depolama tesisinde 2018 yılından 
bu yana faaliyette olup, tüm kişi ve kurumlara atık 
ilaçların bertaraf edilmesi konusunda hizmet vermek-
tedir.

Tüm Eczacıların atık ilaç sorununu uygun ücret 
politikası ile çözmek için çaba sarf eden Pharmabo-
tanica bu kapsamda 2018 yılından beri hiç fiyat artışı 
yapmadan ayrıca kargo desteği sağlayarak eczacıları-
mıza hizmet vermektedir.

ATIK İLAÇLARIN İMHASI NEDEN 
ÖNEMLİ?

Atık ilaçların kontrollü şekilde imha edilmek yeri-
ne toprağa, suya veya havaya karışmasına neden ola-
cak davranışlarda bulunmak hem adli hem de vicdani 
bir suçtur.

Toprağa, suya veya havaya karışan atık ilaçların 
bardağınızdaki sudan, bebeğinizin mamasına kadar 
ulaştığını unutmayınız.

Pharmabotanica; teslim aldığı atık ilaçları, yasal sü-
resi içinde çok yüksek ısılı fırınlarda çevreye zarar ver-
meyecek şekilde yakılmak yoluyla imha ettirmekte, bu 
yakma sırasında ortaya çıkan ısıdan elde edilen elektrik 
enerjisi ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Pharmabotanica Yönetim Kurulu Başkanı
Ecz Mehmet Saydan

Atık ilaç, Türkiye’deki 25 bin Atık ilaç, Türkiye’deki 25 bin 
eczanenin en büyük sorunlarından eczanenin en büyük sorunlarından 
birisidir. İşte tam da bu aşamada birisidir. İşte tam da bu aşamada 
Pharmabotanica devreye giriyor. Pharmabotanica devreye giriyor. 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

•Miadı Geçmiş İlaçların imhasından eczacı olarak tek sorumlu kişi olduğunuzu,

•Miadı Geçmiş ilaçlarınızın bertaraf edilmek üzere nereye gönderildiği konusunda sorumlu 
olduğunuzu,

•Miadı Geçmiş tehlikeli (sitotoksik-sitostatik) ilaçları en fazla 6 ay, Tehlikesiz ilaçları en fazla 
12 ay bekletebileceğinizi,

•Miadı Geçmiş ilaçlarınızı sadece Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan ara depolama tesisine göndere-
bileceğinizi Sağlık Müdürlüğü denetlemeleri sırasında miadı geçmiş ilaçların imha edildiğine dair 

tutanakları ibraz etmeniz gerektiğini,

•Atık İlaç ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yürütüldüğünü,

•Yükümlülüklere aykırı davrananlara 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 42.000 ₺’den başlayıp 
2.124.000 ₺’ye kadar idari para cezası verilebileceğini
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Sizi tanıyabilir miyiz?
1972 yılında Ankara’da doğdum. 1993 yılında 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun ol-
dum. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Bursu ka-
zanarak aynı Fakültede Farmakognozi alanında 1. 
yüksek lisansımı yaptım. Bu eğitim biterken Japonya 
Eğitim Bakanlığının bursunu kazandım ve ikinci yük-
sek lisansımı yapmak için Japonya’ya gittim. 1996-
1998 yılları arasında Ryukyus Üniversitesi’nde 2. 
yüksek lisans derecemi aldım. Akabinde Türkiye’ye, 
kendi fakülteme döndüm ve doktora çalışmalarına 
başladım. 2002’de Farmakognozi doktoramı bitir-
dim. 2003’te Kanada’ya, TÜBİTAK bursu ile misa-
fir araştırmacı olarak gittim. 2004’te doçent, 2009’da 
profesör oldum. 2011-2014 yılları arasında Gazi 
Üniversitesinin görevlendirmesiyle, Kıbrıs’ta Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin Kuru-
cu Dekanlığını yaptım. 2016 Temmuz’dan bugüne 
ise Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlı-
ğını yürütmekteyim. Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) ve İslam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS) 
üyesiyim. Avusturya İlaç Araştırma Enstitüsü Ulusla-
rarası Bilim Kurulu üyesi ve Avrupa Fitokimya Der-
neği Güneydoğu Avrupa ve Türkiye temsilcisiyim. 

Stanford Üniversitesinin yaptığı dün-
yanın en etkili bilim insanları listesin-
de yer alıyorsunuz. Bu başarıya ulaş-
mak için hangi bilimsel çalışmalarda 
bulunduğunuzu bize biraz anlatır mısınız?

Ben 1993 yılından beri çok ilgi duyduğum ve çok 
sevdiğim Farmakognozi ve fitoterapi alanında akade-
mik kariyerimi sürdürüyorum. Sanırım insanın sevdi-
ği alanda çalışması başarıyı da beraberinde getiriyor. 
Bu alanda 258’i uluslararası dergilerde olmak üzere 
300’den fazla makale yayınladım. Bu yayınlarıma al-

dığım atıf sayısı 7000’in üzerinde. Stanford Üniver-
sitesinin yaptığı dünyanın en etkili bilim insanları sı-
ralaması özellikle bu kriterleri esas alıyor. Yaptığınız 
çalışmaların uluslararası bilim çevreleri tarafından ne 
kadar kabul gördüğü, çalışmalarınıza başkaları tara-
fından yapılan atıf sayısı ile paralel olduğu için, bu iki 
kriter bilimsel başarının ölçülmesinde en önemli un-
surlar. Çalışmalarım kapsamında 500’den fazla tıbbi 
bitkinin ve 200’e yakın saf molekülün biyolojik akti-
viteleri üzerinde çalıştım. 3 patentim var ve 5 patent 
başvurusu yaptım. 150’den fazla davetli konuşma 
yaptım. Bunlar kümülatif olarak bilimsel başarıları-
ma ve bu sıralamada yer almama katkı yapan veriler. 

Çok fazla eczacılık fakültesi açılması-
nı ve eğitim niteliğini kaybetmesi gündem-
de. Bazı eczacılık fakültelerinde eczacı 
kökenli olmayan akademisyenler eğitim ve-
riyor. Bu durum ne gibi sorunlar doğurur?

Bu Türkiye’de sadece Eczacılık Fakültelerinin de-
ğil, birçok Fakülte için de gözlediğimiz bir durum. 
Zira yeni üniversiteler açıldıkça, hepsi iyi öğrenciyi 
çekecek programları açmak istiyor. Ama şu da bir 
gerçek ki; nicelikten ziyade nitelik önemli. Eczacı-
lık Fakültesi büyük bir yatırım. Rektörler Eczacılık 
programı açtığında bunu iyi hesap etmeli. Çünkü Ec-

Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan
Gazi Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi Dekanı
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zacılık müfredatının %60’ı laboratuvar uygulamala-
rına dayanıyor. Donanımlı laboratuvarlar yapılmadan 
Eczacılık Fakültesi açılmamalı. Şu anda mezun sayı-
sına bakılınca yeni bir Fakülte açılmasına da ihtiyaç 
görünmüyor. Ama bu tabii ki YÖK’ün takdirinde. Di-
ğer yandan, en köklü Fakültelerde de Eczacı kökenli 
olmayan öğretim elemanlarımız var. Temel eczacılık 
bilimlerinde Eczacı olmayan hocalarımızın olması 
da bize zenginlik katmakta ancak Eczacılık Meslek 
Bilimleri ile Eczacılık Teknolojisi Bölümlerimizde 
kesinlikle Eczacılık mezunu hocalarımızın istihdam 
edilmesi gerekiyor. Eczacılık ilmini eczacı olmayan 
hocaların öğretmesi beklenemez. Kaliteli mezun ve 
eczacılık misyonuna sahip öğrenciler yetiştirmek için 
eczacı öğretim elemanı olmazsa olmaz şartımız. Çün-
kü bir Fakültede sadece meslek erbabı yetiştirilmez, 
o mesleğin ruhu da kazandırılır, benimsetilir. Bunu 
da ancak o tedrisattan geçmiş hocalar kazandırabilir. 

Eczacılık fakültesinin ve kontenjanla-
rının artmasından dolayı eczacı arzında 
artışlar var. Dolayısıyla bu fakültelerden 
mezun olan eczacıları istihdam sorunu bek-
liyor. Bu istihdam sorunu nasıl çözülebilir?

Şu anda yılda yaklaşık 3500 mezun verir duruma 
geldik. Eczane sayılarına getirilen kısıtlama ile bir-
likte, Eczacılık mezunlarının en büyük istihdam alanı 
da sıkıntıya girdi. Tabii ki eczacıların başka istihdam 
alanları da var. Kamu kurumları, ilaç depoları, has-
tane eczacılığının yanısıra başka istihdam alanları 
da açmalıyız. Örneğin mezunların ilgisini endüstri 
eczacılığına çekmemiz gerekiyor. Hepimizin bildiği 

gibi, ilaç sektöründe çalışan eczacı sayısı ve oranı 
çok düşük. Bunu hızla yukarı çekmemiz gerekiyor. 
Biz Fakülteler olarak da Dekanlar Konseyi olarak 
da bu yönde bir çalışma yapıyoruz. YÖK’ün de bu 
yönde telkini çok fazla. Mezunları ilaç endüstrisinde 
çalışmaya ve kariyer yapmaya ikna etmeli ve yönlen-
dirmeliyiz. Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı ile açılan Fi-
tofarmasi ve Klinik Eczacılık uzmanları bu yıl içinde 
mezun verecek. Bu çocukların hastanelerde istihdam 
edilmesi için uğraşmamız lazım. Ayrıca adli eczacı-
lık, spor eczacılığı gibi alanların adı geçiyor. Spor Ec-
zacılığı alanında tezsiz yüksek lisans programını Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak ilk defa biz 
açmak üzereyiz. Ayrıca bu alan hakkında farkında-
lık yaratmak ve duyurmak için yaz döneminde bir de 
sempozyum düzenleyeceğiz. Spor takımlarının spor 
hekimi gibi spor eczacısı istihdam etmelerinin önünü 
açmak için de uğraşacağız. Kozmetik alanında da en 
detaylı lisans eğitimini alan meslek grubu olarak ec-
zacıların kozmetik sektöründe üretimde ve Ar-Ge’de 
çalışması ve bilgisini göstermesi çok önemli. Bu 
alanları artırmak için tüm STK’larımız ve Fakültele-
rimiz olarak hep birlikte çalışmalı ve uğraşmalıyız. 

Gıda takviyesi gibi ürünlerin ecza-
ne dışına çıkarılmaya çalışılıp mar-
ket, internet gibi yerlerde satışa sunul-
ması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gıda takviyesi veya resmi adıyla takviye edici gı-
dalar “ilaç değildir” ibaresi ile satılmasına rağmen, 
sağlığı koruyucu ve eksik besin öğelerini vücutta 
yerine koyma amacıyla kullanılan ürünler. Ancak 

sahada hepimizin bildiği gibi bu ürünler 
mevzuatlarına aykırı bir şekilde neredey-
se endikasyon belirtilerek satılıyor veya 
vatandaşın gözünde bu ürünler öyle algı-
lanıyor. Bunlar Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından gıda olarak kabul edilen ürünler 
olduğu için, gıda niteliği olmayan ama tıb-
bi özelliği olan; melisa, kantaron, Ginkgo 
gibi bitkilerin gıda takviyesi olarak piya-
saya arz edilmemesi lazım. Hele ki eczane 
dışında satılmaları daha vahim. Zira için-
deki bitki ekstrelerin, vitaminlerin veya 
minerallerin kimyasal ilaçlarla aynı anda 
alındığında etkileşme riski var. Bu ciddi 
sağlık sorunlarına neden olabilir. Diğer 
yandan takviye edici gıdalarda dünyada 
karşılaşılan en büyük problem; tağşişat. 
Özellikle zayıflama ve cinsel gücü artırıcı 
olarak lanse edilen takviye edici gıda ürün-
lerinde sentetik ilaç etken maddelerinin ve 



analoglarının illegal olarak karıştırıldığı saptanıyor. 
Zaten Tarım ve Orman Bakanlığımız da yaptığı piya-
sa analizlerinde tespit ettiği tağşişli ürünleri web say-
fasında ifşa ediyor. İlaveten bu ürünlerin bazılarında 
yapılan analizler etikette beyan edilen içeriklerin tam 
karşılanmadığını veya hatta bazen hiç taşımadığına 
işaret ediyor. O nedenle bu ürünlerin piyasaya arzın-
dan önce üretim ve izin aşamasında çok sıkı incelen-
mesi, bir takip sistemi ile kontrol edilmeleri, piyasa-
ya arzlarından sonra vijilans verilerinin toplanması 
gerekir. Farmakovijilans ve fitovijilans verileri gibi, 
benim önerdiğim “nütrovijilans” gibi bir terim ile yan 
etki, vs gibi olumsuz durumların raporlanması çok iyi 
olur. İnternet, aktar veya marketlerden alınması ise 
hiç doğru değil. Zira bir örnekle açıklarsak; epilep-
si hastalarının Ginkgo biloba preparatı tüketmemesi 
gerekir. Bu ürünü eczaneden alan tüketici veya has-
ta eczacı tarafından uyarılır ama başka bir mecra-
dan temin ettiğinde bu tip uyarıları alması mümkün 
değildir. Dolayısıyla bu ürünlerin mutlaka eczane-
den satın alınması ve eczacı danışmanlığında kulla-
nılması halk sağlığı açısından çok önemli bir husus.

Covid-19 ile ilgili Sendikayla yaptığı-
nız ortak bir çalışmalarınız oldu. Bu ça-
lışmaların geri dönüşü oldu mu olduy-
sa nasıl sonuçlar aldınız. Sendika ile 
bu tür çalışmaların devamı gelecek mi?

Evet, inşallah. TEİS’le iş birliği yaparak hazırladı-
ğımız “Eczacılar için COVID-19 Rehberi” ve “CO-
VID-19 Aşı Rehberi” Fakültemizin Eczacı meslektaş-
larımız için hazırladığımız nitelikli çalışmalar oldu. 

Özellikle son bir yıldır dünyayı ve ülkemizi kasıp 
kavuran COVID-19 küresel salgınında kaybettiğimiz 
değerli meslektaşlarımıza ithaf ettiğimiz ve bu hasta-
lıkla mücadelede kullanılan ilaçlar, bitkisel ekstreler 

ve akabinde aşılar hakkında özet şekilde bilgilendir-
meyi amaçlayarak, bir nevi sosyal sorumluluk projesi 
gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Zira meslektaşları-
mızdan takdir edildiğimiz ve çok faydalandıklarını 
bildirdikleri, bizi de çok motive eden pek çok mesaj 
aldık. Geri dönüşler beklediğimizden de iyi oldu.

Çalışmalarımızı eczacı meslektaşlarımıza ulaştıran 
TEİS yöneticilerimize bu eserlere katkı veren hocaları-
mız ve şahsım adına tekrar çok teşekkür ederim. İnşal-
lah iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyoruz.

Son olarak, Türkiye’de eczacı-
lık eğitimini ve eczacılık mesleği-
nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

Ülkemizde Eczacılık eğitimi müfredat açısından 
incelediğimizde dünyadaki örneklerinden kesin-
likle geride değil. Zaten YÖK’ün Eczacılık Fakül-
telerinde uygulanmasını şart koştuğu bir Çekirdek 
Eğitim Programımız var. Her Fakülte bunu geliş-
tirerek kendi Gelişmiş Eğitim Programını da ha-
zırlıyor. Tabii ki eğitim dünyadaki eczacılık müf-
redatlarına benzemekle birlikte, her ülkenin iç 
dinamikleri farklı olduğundan, bizim müfredatımız-
da da kendine özgü hususlar var. Son gelişmeleri 
ve yenilikleri çabuk adapte etme yeteneğimiz var. 

Örneğin Dünya Eczacılık Federasyonu (FIP) ta-
rafından 2021 yılında Eczacılık müfredatlarına “Di-
jital Sağlık” dersinin konulması tavsiye edildi ve 
biz konuda 23 Şubat’ta Eczacılık Dekanları Konse-
yi gündemine getirerek, yapacağımız çalıştayda bu 
konuda FIP’ten bir uzmanın sunumuyla bilgi ala-
cağız ve nasıl adapte edebileceğimizi tartışacağız.

Mesleğin geleceği hakkında en kritik noktanın as-
lında verilen mezun sayısının olduğu kanaatindeyim. 
Artık daha fazla artmaması ve Eczacılık programları-
nın sayısının kesinlikle sabitlenmesi gerekiyor. Çün-
kü çok yakında hem ciddi bir istihdam sorunu yaşaya-
cağız hem de Eczacılık Fakültelerindeki fiziki mekân 
ve özellikle meslek derslerindeki öğretim elemanı ye-
tersizliği nedeniyle; mezunların nitelikleri tartışmalı 
hale gelecek. Bu nedenle henüz kötümser olmamakla 
birlikte, endişeli olduğumu da ifade etmek isterim.
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T.C. Ticaret Bakanlığı’na Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere 
Verilecek Desteklerden Eczanelerin Yararlandırılması talebinde bulunuldu

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve Üyelerine 
Gıda Takviyeleri ile ilgili kanun değişikliği teklifi 

sunuldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na Sağlık 
Bakanlığı ruhsatlı ilaç ve ürünlerin online alışveriş 
sitelerinden satışının sakıncaları ile ilgili başvuruda 

bulunuldu. 

T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK’na eczane eczacıları-
nın görüş ve talepleri ile ilgili rapor sunuldu.

TEİS’TEN KISA KISA

14

Şeker Ölçüm cihazlarını ödeme kapsamından çıka-
ran maddenin iptali istemiyle Sendikamızca Danış-
tay’da açılan davanın temyiz aşaması sonuçlanarak,  
dava konusu düzenleme için verilen karar Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2019/363 Esas, 
2020/2400 Karar No.’lu kararı ile oybirliği ile iptal 

edildi
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PROVİZYON TİPİ MODÜL VE PROVİZYON TİPİ MODÜL VE 
İŞLEMLERİİŞLEMLERİ

Ecz. Ali Erdem

Son zamanlarda Sendikamızda  medula sistemin-
deki bazı kod ve modüllerle ilgili sorular ile karşıla-
şıyoruz. Sizlere özellikle az bilinen bu kod ve modül-
lere ilişkin bir yazı dizisi oluşturduk. İlk yazıda size 
provizyon tipi modülü ve işlemlerinden bahsedece-
ğiz.

Bu modülde SUT 1.7 maddesi gereği normal, tra-
fik kazası, doğal afet, adli vaka, iş kazası, meslek 
hastalığı, analık hali, 3713/21 kodu ile 8 sekme bu-
lunur. Provizyon tipi hastanelerde bilgi işlem bölü-
münce başvurulan olaya ilişkin bir kod olup medula 
takip sisteminin bir parçasıdır. Manuel reçete düzen-
lenmesi durumunda hastane medula ile entegrasyon 
bulunmadığından eczane-
lerimizde giriş yapılmasını 
sağlayan sekmedir. 

1)Normal: 5510 sayı-
lı yasada prim ödeme yü-
kümlülüğü olan sigortalı ve 
bakmakla yükümlü olduğu 
kişilere ait herhangi bir ra-
hatsızlığa ilişkin genel bir 
uygulama anlaşılır. Eczane-
lerimize başvuran hastala-
rın çoğu normal provizyon-
lu işlemler ile karşılanır.

2)Trafik kazası: 5510 
sayılı Kanuna göre genel 
sağlık sigortalısı veya bak-
makla yükümlü̈ olunan kişi 
sayılmaması nedeniyle has-
ta takip numarası/provizyon 
alınamaması ancak kişinin 
müracaatının trafik kazası 

nedeniyle yapılmış̧ olması halinde sadece söz konu-
su müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri 
faturalandırılabilecektir. Güvencesi bulunmayan ve 
reçetesi üzerinde trafik kazasına ilişkin ibare bulunan 
kişiler için bu sekme seçilebilir.

3)Doğal Afet: Bu sekme GSS kapsamındaki sigor-
talı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için belli 
bir bölgede afet olması ve bu duruma ilişkin kurum 
duyurusu ile seçilebilir. Örneğin 06/04/2012 tarihli 
SGK duyurusu ile Van ilinde ikamet eden sigortalıla-
rın depremde doğal afet sekmesi ile muayene,ilaç ve 
reçete katılım payı ödemeden reçetelerinin karşılan-
ması sağlanmıştı.

4) Adli Vaka: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanununun 76 ncı maddesinin 
altıncı fıkrasında; “Genel sağlık sigortalısına ve bun-
ların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya 
suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş 
bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle Ku-
rumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin 
tedavi süresinin uzamasına sebep olduğu mahkeme 
kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, Kurumun yap-
tığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir.” ibaresi 
gereği GSS kapsamındaki sigortalıya adli bir vaka so-
nucu oluşan sağlık giderlerinin SGK tarafından kasdı 
bulunanlardan tahsili için oluşturulmuştur. 

5)İş Kazası: 5510 sayılı Kanunun 13 üncü madde-
sinde tanımlanmıştır. Buna göre İş Kazası, Kanunun 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan hal ve 
durumları sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı 
hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özre uğ-
ratan olay olarak tanımlanmıştır. Kanunda sayılan hal 
ve durumlar;

a) Sigortalının işyerinde 
bulunması esnasında,

b) İşveren tarafından 
yürütülmekte olan iş nede-
niyle sigortalı kendi adına 
ve hesabına bağımsız çalı-
şıyorsa yürütmekte olduğu 
iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı ola-
rak çalışan sigortalının, gö-
revli olarak işyeri dışında 
başka bir yere gönderilmesi 
nedeniyle asıl işini yapmak-
sızın geçen zamanlarda,

d) Bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrası-
nın (a) bendi kapsamındaki 
emziren kadın sigortalının, 
iş mevzuatı gereğince çocu-
ğuna süt vermek için ayrı-

GÜNDEMİN İÇİNDEN
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lan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin 

yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmiş 
ise provizyon tipi iş kazası seçilir ve bu provizyon 
kurumun iş kazasını ve sigortalıya ilişkin işlemleri 
takip etmesi amacıyla oluşturulmuştur.

6)Meslek Hastalığı: 5510 sayılı Kanunun 14. 
Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalış-
tığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan 
bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğra-
dığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal 
özürlülük halleridir. Sigortalının çalıştığı işten dolayı 
meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunu-
cuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen 
sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin in-
celenmesi,b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, 
işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî so-
nuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli 
diğer belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık 
Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. Bu iş-
lemler sonucu oluşturulmuş reçete için kurum tara-
fından işlemlerin takibi açısından bu sekme kullanılır. 
Manuel reçete ile gelen hastalarda bu sekmenin seçi-
lebilmesi için meslek hastalığına ilişkin kurul raporu 
veya reçete üzerinde meslek hastalığına ilişkin ibare 
bulunmalıdır.

7)Analık Hali: Gebeliğin başladığı tarihten itiba-
ren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebe-
lik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun 
bakımından analık hali olarak kabul edilir. Analık 
Sigortası emzirme ödeneği açısından analık hali ka-
dının kendisi aktif çalışan sigortalı veya gelir aylık 
alan sigortalı olabileceği gibi, sigortalı olmayıp, eşi 
üzerinden sağlık hak sahipliği de olabilir. Bakmak-
la yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilen 
kadın eş, analık halinden sağlanan yardımlardan olan 
emzirme ödeneğine hak kazanmaktadır. Bu durumun 
takibi için sekme oluşturulmuş olup analık halinde 
karşılanan reçete ve ilaçlar için özel bir düzenleme 
yoktur. 

8)3713/21 : 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanunun 83 üncü ve 84 üncü 
maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 69 uncu ve 73 
üncü maddelerinde değişiklik yapılarak; 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesinde sayı-
lan olaylara maruz kalması nedeniyle yaralananların 
tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinle-
şinceye kadar geçecek sürede 3713 sayılı Kanuna göre 
aylık bağlanmış olanlar gibi sağlık hizmetlerinden 
yararlanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda 

sayılan gazi ve malüllerin reçeteleri bu provizyon tipi 
seçilerek katılım payı ve muayene ücretlerinden muaf 
olacak şekilde işleme alınabilir.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanı İsmail Yılmaz Ziyaret Başkanı İsmail Yılmaz Ziyaret 

EdildiEdildi
Sendikamızca 26.Dönem Çorum Milletvekili Ecz.

İlksen Ceritoğlu Kurt ile birlikte Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Başkanı İsmail Yılmaz makamında ziyaret edil-
di, yeni görevinin hayırlı olması temennileri iletilerek 
mesleğimizin sorunları hakkında bilgi alış verişinde 

bulunuldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kurumu Başkanı Doç. Dr. 

Tolga Tolunay Ziyaret EdildiTolga Tolunay Ziyaret Edildi

TİTCK Başkan Yardımcısı TİTCK Başkan Yardımcısı 
Doç.Dr. Tolga Doç.Dr. Tolga 

Karakan Ziyaret EdildiKarakan Ziyaret Edildi

Ankara Eczacı Odası Yönetim Ankara Eczacı Odası Yönetim 
Kurulu, Sendikamızı Kurulu, Sendikamızı 

Ziyaret EttiZiyaret Etti

Sendikamızca olarak TİTCK Başkanı Doç. Dr. 
Tolga Tolunay makamında ziyaret edildi, görevinin 
hayırlı olması dileğimiz iletilerek, mesleğimizin çö-

züm bekleyen sorunları hakkında konuşuldu.

TEİS Yönetim Kurulu olarak, T.C. Sağlık Bakan-
lığı TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Tolga KARAKAN makamın-
da ziyaret edildi. Ziyarette, Ürün Takip Sistemi’nde 
(ÜTS) manuel stok giriş imkanının ve CE belgeli tıb-
bi cihaz statüsündeki farmasötik formdaki ürünlerin 
münhasıran eczanelerimizden satışının sağlanması 
yönündeki taleplerimiz kendisine rapor olarak iletildi.

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından 
Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun ziyareti gerçek-
leştirildi. Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Taner 
ERCANLI; TEİS 5. Olağan Genel Kurulu sonrasında 
göreve başlayan TEİS Yönetim Kurulu’ na tebrikleri-

ni ve başarı dileklerini iletti.

SENDİKAMIZDAN HABERLER
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