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Erdem ile güçten aynı şeyi anlayan siyasi figürlerin kullandıkları ‘’dil’’in simgesel ka-

lıpları ve ‘’anlam’’ın içeriğine yönelik inandırıcılıktan uzak üslupları, aslında başarısızlık, 

yetersizlik ve yeteneksizliklerinin bir kamuflajı olarak kullanıla geliyor bir süredir…

Verili koşullar ne olursa olsun; akılcı, sağduyulu, saygın ve halkına karşı namuslu 

her devlet için; iktidar ile adalet arasında nasıl bir ayrım yaptığı, toplumu oluşturan 

bireylerin seçimleri, öncelikleri ve talepleri hakkında neler söylediği, kaba güç ve şiddeti 

meşru bir siyasal zemin olarak benimseyip benimsemediği, adalet, eşitlik ve özgürlük-

ler temelinde yurttaşlarının temel ve evrensel haklarını hukuken garanti altına alıp al-

madığıdır asıl olan…

Günlük siyasal yaşamda ise o ülke kanunlarına tabî yaşayan her yurttaş, devletten 

nesnel bir politik duruş, evrensel ve tutarlı etik anlayışı, tutkularla yönlendirilmeyen bü-

tüncül, kapsayıcı bir irade beklentisi taşır ya da taşımalıdır.

Pudralı siyasi yüzlerin kürsülerden yaptığı intikam temalı üçüncü sınıf, popilist, akıl 

fukarası açıklamalarının bedelini maalesef insan hayatı, umutsuzluk, bir kez daha ha-

yal kırıklığı ve barışçıl bir dünyaya olan inancın sarsılması ile yine bizler ödedik…

Söylemeden geçmeyelim;

17 Aralık tarihi de yok artık takvimlerde… Yaşanmadı hukuken… Tüm o ayak-

kabı kutuları, para sayma makineleri, kuryeler, kol saatleri filan şizofren zihnimi-

zin tatsız halüsinasyonları, asimetrik algı ya da bilinç değişimleri, olağan dışı fikir 

uçuşmaları(ymış)… 

Sevgi, saygı ve kardeşlik duygularımızla….

Adana Eczacı Odası
Yayın Komisyonu
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Eczacılığın ve Eczanelerimizin
her geçen gün daha güçlenmesi 
gerektiğine inanarak;

“Birlikte Yönetelim” ana fikri ile doğan yeni yönetim anlayışımızla 

başlattığımız tüm projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.   

Çok kısa zaman önce yaptığımız Olağan Mali Genel Kurulumuzda bu 

güne kadar yaptığımız çalışmaları da sizlerle paylaşarak değerlendirdik.

İlk örneklerini başlattığımız Digital Nöbetçi Eczane Pa-

noları, hastalarımızın nöbetçi eczane bilgilerine kolayca 

ulaşabileceği  aynı zamanda İlaç, Eczacılık ve Eczanelerle 

ilgili doğru mesajların  verildiği ilgi çeken bilgilendirme nok-

taları olmuştur. Kısa sürede bu uygulama genişletilerek de-

vam edecektir...

Evet!

Şimdi de; tüm  hazırlıklarını tamamladığımız yeni bir 

projeyi de birlikte hayata geçiriyoruz.

Adana Eczacı Odası olarak yeni dönemde ; belkide Türki-

ye’de ilk kez uygulanacak olan Stajyer Eczacı Eğitim Progra-

mını başlatıyoruz.

Amacımız bölgemizde faaliyet gösteren eczanelerde yaz 

dönemi eczane stajı yapan genç meslektaşlarımızın; hazır-

lanan eğitim programı ile çok kısa bir sürede temel teorik 

bilgileri alarak staj yaptıkları eczanelere bu bilgilerle devam 

etmesi sağlanarak yaptıkları eczane staj pratiklerini çok 

daha verimli hale getirmektir.

Mezuniyet sonrası hep eksikliğini hissettiğimiz eczane 

stajı işlevsel hale gelecektir. Yeni mezun genç bir meslekta-

şımız eczane stajlarını bu eğitim programı ile de güçlendi-

rerek eczanesini faaliyete geçirdiği andan itibaren yardım 

almadan başlayabilecektir.

Stajyer Eczacı Eğitim Programı ; farklı eczacılık fakültele-

rinde okuyan öğrenci meslektaşlarımızın birbirleri ile tanışıp 

kaynaşmalarını sağlanacağı gibi, kendi meslek örgütü olan 

Eczacı Odası ile bütünleşmelerinin başlangıcı olacaktır. Bu 

açıdanda çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

“Birlikte Yönetelim” anlayışı ile hazırlanan programla-

rımız içerisinde yer alan Stajyer Eczacı Eğitim Programı 

Temmuz 2015 ve Ağustos 2015 olmak üzere iki ayrı grupta 

yapılacak birer haftalık temel teorik bilgileri içerecek şekilde 

hazırlanmaktadır. Eğitimler sabahtan öğlene kadar olacak 

ve  stajyer öğrencilerin öğleden sonra staj yaptıkları eczane-

lere devam etmeleri sağlanacaktır.

Stajyer Öğrencilerimize hazırlayacağımız eğitimleri ise 

yine siz değerli meslektaşlarımız verecektir.

Eğitimlerde Sağlık Müdürlüğü’ nden, SGK’ da ve Ecza Ko-

operatfleri ile bölgemizde faaliyet gösteren Ecza Depoların-

da görev yapan meslektaşlarımızdan da belirleyeceğimiz 

konularda katkı vermelerini sağlayacağız.

Değişik sosyal aktiviteler ile de ; iletişimin devamlığı         

sağlanacaktır.

Bu ön bilgiler doğrultusunda siz meslektaşlarımızdan 

gelecek her türlü bilgi ve önerileri de değerlendirerek ‘Stajyer 

Eczacı Eğitim Programı’nı elbirliği ile hayata geçireceğiz.

Adana Eczacı Odası olarak “Stajyer Eczacı Eğitim Prog-

ramı” nın bilgilendirme yazıları Türkiye’ de ve KKTC’ de bulu-

nan tüm Eczacılık Fakültelerine gönderilmiş olup hep işbir-

liği içerisinde olunacağı bilgisi verilmiştir.

Heyecanla başladığımız bu programa da ; Özellikle ec-

zane eczacılığı yapacak sevgili öğrenci meslektaşlarımızın 

tam ilgi ve katılımları, siz saygıdeğer meslektaşlarımzın ak-

taracağı bilgi ve tecrübeler ; Mesleğimizin ileriye başarı ile 

taşınmasında büyük ve dinamik bir güç olacaktır.

Saygılarımla

Ecz. Erdem KIZILTEPE
 Adana E czacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi
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İLK NEREDE VE NASIL GÖRÜLDÜ ?

1976  yılında Afrika ‘da  Sudan ve Kongo da tanımlanan virus 

adını da Kongo ( eski adı ile Zaire )daki Ebola nehrinden almış.

Ebola ipliksi yapıda, yaklaşık 80 nm boyunda, genetik mater-

yali RNA’dan oluşan, Filavoviridae ailesinden bir RNA virüsüdür.

Beş farklı türü vardır. 4 tanesi Ebola virus Hastalığının Ebola has-

talığın etkenidir. Bunlar : Görüldüğü yerlere göre adlandırılmıştır.

I. Bundibugyo ebolavirus (BDBV)

II. Zaire ebolavirus (EBOV) 

III. Sudan ebolavirus (SUDV)

VI. Reston ebolavirus (RESTV)

VII. Tai Forest ebolavirus (TAFV)

İlk 3 virus Afrika daki salgınlardan sorumlu türlerdir.

Afrika’ ya Yardım
Efsanesinin Çöküşü
Dünya Sağlık Örgütü tarafından hakkında Küresel Alarm (GAR : global alert and 
response) kararı verdiği  hastalık kısaca EBOLA diye biliniyor. EBOLA aslında 
hastalığı yapan virusün adı... Hastalık ise ebola virüsünün yaptığı Ebola Kanamalı 
Ateş (Ebola Hemorrahagic Fever) ya da diğer adıyla  Ebola Virüs Hastalığı (Ebola 
Virus Disease)... Bilinen bir tedavisi  veya aşısı yok...

Ecz. Fatma Feyza ÇETİN
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RESTV türü Filipinler ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde 

görülmekte olup insanları enfekte etse de ölüm 

ya da hastalığa yol açtığı bildirilmemiştir. Özellikle 

enfekte maymun ve domuzlarla temas içinde olan 

çalışanlar arasında klinik belirtiler vermeden görül-

düğü bildirilmiştir.

BULAŞMA

Virusun doğal kaynağının Afrika’ daki meyve ya-

rasaları olduğu düşünülmekteyse de buna ilişkin 

bugüne dek kanıt bulunamamıştır. Bu nedenle in-

sanlara nasıl bulaştığı da kesinlik kazanmamıştır , 

sadece hipotezler ileri sürülmektedir.Bu da kaynağa 

ve bulaşma yollarına ilişkin  varsayımları çeşitlendir-

mektedir ki bunların bir kısmı korku senaryolarına 

kaynak olurken bir kısmı da dünyanın içinde bulun-

duğu  siyasal konjonktür göz önüne alındığında hiç 

de inandırıcılıktan uzak görünmemektedir…

Bilimsel çevrelerce kabul edilen varsayım mey-

ve maymunlarının bulaştırdığı meyvelerle ya da 

doğrudan hayvanlarla  temas ile insanlara bulaştığı 

biçimindedir. Ayrıca enfekte insanlarla doğrudan 

temas, enfekte insanın kanı- salgıları ile temas, en-

fekte objelerle temas,hastalıktan ölenlerin cesetle-

ri ile doğrudan temas, hastanın vücut salgıları ile 

kontamine olan çevre ile temas, hastalığın tedavisi 

sırasında gerekli korunma önlemlerinin alınmaması 

sonucu sağlık personeli ,hasta yakınları yolu ile bu-

laşma olabilmektedir…

KLİNİK BİLGİLER:

Kuluçka dönemi 2-21 gündür.Klinik semptomlar, 

ateş başlamadan önce virus bulaşıcı değildir. Has-

talık tipik olarak ani başlangıçlı yüksek ateş, üşüme, 

titreme ve bitkinlik şeklinde başlamaktadır. Diğer 

belirtiler şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı (özellikle göv-

de ve sırtta), bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısıdır. 

Kanamalı ateş hastalığı sonucunda bağışıklık sis-

teminde çökme, pıhtılaşma fonksiyonunda bozuk-

luk (DIC), kaçış sendromu (kanın serum kısmının 

damar dışına çıkması) ve şok tablosu gelişmektedir.

Hastalığın ilerleyen safhalarında, göz, burun, ku-

lak, ağız ve rektumdan kan geliyor ve serum iğnesi-

nin ciltte açtığı deliklerden kan akıyor. Temel olarak 

vücuttan dışarı kan akması hastalığın en tanımlayıcı 

sendromu olarak görülüyor.

Hastalığın başlangıç evrelerinde görülen ateş, 

kusma, ishal zaten başka birçok hastalığın da diğer 

tanımlayıcı sendromları olarak kabul ediliyor.

Çoğu zaman hastalar kanama olduğu zaman 

Ebola virüsü taşıdıklarını anlayabiliyor ve Ebola vi-

rüsü taşıyan insanlar en sonunda çoklu organ yet-

mezliğinden hayatlarını kaybediyor. Bunun en bü-

yük nedeni Ebola virüsünün vücuttaki beyaz kan 

hücrelerini hızla yok ederek bağışıklık sistemini 

çökertmesi ve insan vücudunun virüse karşı sava-

şamaz hale gelmesi sonucu organların iflas etmesi...

DIC : Yaygın damar içi pıhtılaşması        
(YDP) (Disseminated 

Intravascular Coagulation = DIC) : damarlarda 

fibrin birikmesine dolayısıylaorganlara kan akı-

mının bozulması ile çoklu organ yetmezline neden 

olan sistemik masif damar içi pıhtılaşmadır.

Bu durum, aynı  zamanda süregelen pıhtılaşma 

sonucu trombositler ve pıhtılaşma faktörlerinin 

tüketimine bunun sonucunda da ağır kanamalara 

yol açar.

(Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması Mahmut BAYIK 

Marmara Ün. Tıp Fak.)
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TANI

Antijen tespit testleri (hızlı tanı testleri ,ELISA) an-

tikor yanıtının saptanması için ELISA,serum nötrali-

zasyon testi, Rt-PCR,virus izolasyonu kullanılabilir

TEDAVİ

Bilinen bir tedavisi yoktur. Ölüm oranı virüs et-

keninin türüne ve hastanın aldığı sağlık hizmetinin 

kalitesine göre % 50 -90 arasında değişmekte.Son 

salgının etkeni olarak kabul edilen Zaire virusu % 90 

oranı ile en ölümcül olanı. Hastalığa yakalandıktan 

sonra 3-4 gün içinde öldürebiliyor…

Bununla birlikte etkinliği kanıtlanmamış Monok-

lonal antikor tekniğiyle  hazırlanmış tedavi yaklaşımı 

ABD ve Nijerya’da denenmektedir.Bu gun icin kulla-

nılabilir veya klinik calışma duzeyinde bir aşısı bu-

lunmamaktadır.Hastalardaki GİS semptomları nede-

niyle sıklıkla dehidratasyon gelişmektedir. Hastalara 

hidrasyon, oksijenasyon, sekonder enfeksiyonların 

tedavisi ve diğer semptomlara yonelik destekleyici 

tedavi uygulanmalıdır. Hasta standart onlemlere ek 

olarak temas ve damlacık izolasyon kurallarınauyu-

larak, izole edildiği odada gerektiğinde monitorize 

edilerek, mumkun olan en az sayıdakisağlık perso-

neli teması veziyaretci kısıtlaması ile izlenmelidir.

SALGIN

ABD merkezli bir kuruluş olan ve Sağlık ve İnsan 

Hizmetleri Dairesi’nin, kamu sağlığı ve kamu güven-

liğinin sağlanması konusunda çalışan bir birimi olan 
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Bu sözlerin sahibi olan Peter PIOT 1976’da Belçika‘nın 

Antwerp kentinde bir laboratuarda, Zaire’de hastalanan 

bir belçikalı rahibenin kan örneğinden virüsü ilk keşfeden 

ekipte yer alan araştırmacı... Piot, BM ve DSÖ nün AIDS 

araştırmalarında da kilit noktalarda bulunmuştur…

1960’da bağımsızlığını kazanana dek Belçika ve Fran-

sa’nın sömürgesiydi Zaire ya da şimdiki adıyla Kongo... 

Hala resmi dili fransızcadır... 1976 da bir pilot Peter PIOT’a 

Zaire’den mektup ve içinde kan örneği olan bir termos 

getirir. Mektubu yazan  bir doktordu, Zaire’nin küçük bir 

köyünde  gizemli biçimde hastalanan bir belçikalı rahi-

benin kan örneğini termos ile yollamış ve  sarı humma 

kuşkusu ile incelenmesini istemektedir (o belçikalı rahi-

benin orada ne işi vardı sorusu geliveriyor akla...). Vi-

rüsün ne kadar tehlikeli olduğundan habersiz olan Piot 

ve ekibi termosu açarken sadece koruyucu eldivenleri ve 

laboratuar önlüklerine güvenmekteydi…Termosu aç-

tıklarında biri kırılmış flakonlar , erimiş buz kalıplarının 

içinde yüzen  kan ve cam kırıkları ile karşılaştılar .Araş-

tırmalarında virüsün sarıhumma ile ilgisinin olmadığını 

görüldü... Ölen rahibeden gelen diger kan örnekleri araş-

tırıldı ve elektron mikroskobunda çalışıldı. Daha sonra 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  ekipten, tüm kan örnekle-

rini İngiltere ‘deki yüksek güvenlikli bir laboratuara gön-

dermelerini istedi.Fakat ekip çalışmaya kendi laboratu-

arlarında devam etti ve virüsü elektron mikroskobunda 

tanımladılar.

 O sırada 27 yaşında olan Dr. Piot ve ekibi keşfin arka-

sından Belçika hükümetinin oluşturduğu yardım ekibine 

gönüllü olarak katılarak Zaire’ye gitmiş ve hastalığın 300 

kişinin ölümünün ardından durdurulmasında yardımcı 

olmuştu. Zaire ‘deki kliniklerde görev yapan bu rahibe 

hemşirelerin hamile Zaire’li kadınlara vitamin enjeksi-

yonu yaparken  steril olmayan iğneler kullanmaları bu 

salgında rol oynamıştı…Başlangıçta Dr.Piot Ebolanın 

daha yerel olacagını ve AIDS ya da sıtmaya göre daha 

büyük sorun yaratmayacağını düşünüyorken şu anda 

salgının boyutları hakkında  giderek endişelenmeye baş-

ladığını söylüyor... Hatta başlangıçta saçma bulsa da 

virusle savaşta çaresiz kalındıgını için  Sierra Leone’de 3 

günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmasını kabullendi-

ğini söylemekte..

Dr Piot salgının büyük kentlerde hijyenin olmadıgı ge-

cekondu semtlerine yayılması durumunda beklenenin 

üstünde bir felakete yol açaçağını söyledi….

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri  CDC (Cen-

ters for Disease Control and Prevention, )’nin verdiği 

bilgiye göre ebola ile ilgili 2014 salgını Batı Afrika da 

bir çok ülkeyi etkileyen en büyük salgındır.Daha önce 

Nijerya ‘da az sayıda ve Senegal’de 1 vaka görülmesi-

ne karşın şu anda yayılma çok sayıdadır:.. 

Amerika da rapor edilen ve Liberya dan bir sağlık 

çalışanı ile yayılmanın başladığı düşünülmekte…

Salgın şu ana dek Liberya Gine Sierra Leone ve Ni-

jerya’yı kapsamakta ama ilgililer giderek yayılacağını 

düşünmekteler…

CDC ‘in 5 Kasım 2014 itibariyle verdiği rakam 

Toplam vaka sayısı : 13042

Laboratuar onaylı vaka sayısı : 7991

Toplam ölüm : 4818

“TAHMİN EDİLEMEYECEK BİR TRAJEDİDEN KORKUYORUM”
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EBOLA ve “İhmal Edilen Hastalıklar

(Neglected Disease)“ İçin İlaçlar Aşılar

Bizi en çok ilgilendiren bu kısımda ise kapitaliz-

min önceliklerine ilişkin her zamanki insan mı para 

mı  sorunsalı karşımıza çıkıyor…

-

ule Kieny ilaç sanayinin Ebola için kullanılacak ilaç 

geliştirememesinin açıklamasını şu sözlerle  yapıyor:  

bu ilaç pazarının başarısızlığıdır,çünkü bu hastalıklar  

yoksul ülkelerdeki yoksul insanların hastalığıdır YANİ 

PAZAR YOKTUR...

San diegodaki  ZMapp şirketi Ebola için ilaç üret-

tiğini ama şu anda ellerinde tükendiğini söyler-

ken çok az sayıda ilaç şirketi aşı ve ilaç geliştirme 

tamamlanmamış  ya da etkinliği kanıtlanmamış da 

olsa bu ilaçların kullanılmasına salgını önlemek için 

izin vermiş durumda... Durum sadece Ebola Virüs 

hastalığı ile sınırlı değil …

Literatürde “ihmal edilen hastalıklar ”olarak geçen 

kategori; düşük gelirli ülkelerde yaklaşık 1 milyar 

kişiyi etkileyen bir hastalık grubunu kapsıyor. Has-

talıklar için ilaç araştırmalarının yapılmıyor olması 

ilaç üreticilerinin yeterince güçlü ekonomik teşvik 

almamaları olarak görülüyor. 

American Halk Sağlığı Birliği (American Public 

Health Association) yöneticisi  Georges Benjamin 

ise ebola daki başarısızlığın benzer bir çok araştırma 

ve geliştirme çalışmalarındaki başarısızlıklara yakın 

zamandaki bir örnek olarak görüyor...



Adana Eczacı Odası Bülteni

11

İlaç şirketleri ihmal edilen hastalıklar için araştır-

ma yapma yerine dev bütçeli satış garantili patentli 

ürünlere yoğunlaşmaktadır. Araştırmaların küresel 

yarar için geliştirilmesinde fırsat ve sorumluluk bi-

linci ile kurulmuş bir öğrenci birliği olan Universities 

Allied for Essential Medicines  yöneticisi  Bryan Col-

-

ratuar araştırmaları ile geliştirilmesine karşın  bun-

ların yoksul ülkelerde kullanımının  patent ve lisans 

kararları ile derinden etkileniyor olması temelinde   

“Araştırma yatırımları ile patent tekelleri arasındaki 

bağı kırmak gereklidir.” diyor. 

tür hastalıklara ilgiyi yöneltmek için çeşitli teşvik 

modelleri aramaya gitmektedir... Ama bu modeller 

de ilaç sanayi için yeterince çekici olmamaktadır...  

Ki bu ayrı bir yazı konusudur..

EBOLA, KUŞKULAR, MİTLER

Ebola ile ilgili resmi haberler çıkmaya başlayınca 

bir süre sonra alternatif görüşler de duyulmaya baş-

ladı . Bunlardan biri Liberia doğumlu bir bitki patolo-

jisi profesörü olan Cyril Broderick.

“Sevgili dünya vatandaşları” diye başladığı         

yazısından 5 önemli noktaya işaret ediyor:

1. Ebola genetiği değiştirilmiş organizmadır 

(GMO). ABD ve Sovyet casus savaşları sırasında labo-

ratuarda biyolojik silahlar üretiIdi. AIDS gibi EBOLA 

da bir biyolojik silah.Amerika askeri tıp sanayi deniz 

aşırı afrikalılara promosyon aşı uygulamaları adı al-

tında biyolojik silahları test etti...

2. Ebola berbat bir tarihe sahip ve testler gizlice       

Afrika ‘da yapıldı.

Dr. Broderick, korku romanları yazarı Stefan King 

in “bütün hayatımda okudugum en korkunç şey“ 

dediği  ve filmi de yapılan Richard Preston un yazdığı 

Hot Zone adlı romandan sözetmekte  1994 de yayın-

lanan kitapta anlatılan tablonun şu anda yaşanan-

larla tamamen gerçek olduğunu hatırlatmakta…

3. WHO ve Birleşmiş Milletler’in başka örgütleri 

testler ya da aşı uygulamaları için Afrika yı seçiyor .

Global Research de  Jon Rappoport  tarafından. 2 

ağustos 2014 de yayılanan bir rapora göre bu kuru-

luşlardan bazıları

(A) ABD Ordusu Enfeksiyon Hastalıklar Tıbbi Araş-

tırma Enstitüsü (USAMRIID), Fort Detrick’te, Mary-

land’ deki biyo-savaş araştırma merkezi; 

(B), Lassa viral hemorajik ateş araştırma fonuna; 7 

milyon $ dan fazla olan hibe dahil, araştırma hibeleri, 

kazanan Tulane Üniversitesi (New Orleans, ABD), 

(C) ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC); 

(D) Orjinal adıyla Medicines sans Frontiers yani   

     Sınır Tanımayan Doktorlar; 

(E) Tekmira, Kanadalı ilaç şirketi;  

(F) GlaxoSmithKline, İngiltere’den; 

(G) Kenema bölgesindeki Kenema                              

     Devlet Hastanesi, Sierra Leone

Raporlar Sierra Leone ve Gine ‘de salgın başlama-
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dan birkaç hafta önce sine ait ,Ebola’ nın insanlar 

üzerindeki deneyleri ile ilgili ve finansmanının Ame-

rika savunma Dairesi (US Department of Defense ) 

DOD’un yaptığı biçiminde de anlatılmakta... DOD ‘un 

Kanadalı ilaç şirketi Tekmira ‘ya Ebola araştırmaları 

için 140 milyon dolar verdiği’ni yazıyor. Dahası araştır-

ma sağlıklı insanlara Ebola virüsü enjekte edilerek kar-

şılaştırmaya dayanıyor. Kenema, Batı Afrika’da  tam 

da salgının başladığı yerde amerikan hükümetinin, vi-

ral ateş biyo-terör araştırma laboratuarı bulunmakta. 

Buralarda yapılan sağlıklı insanlar üzerinde yapılan 

deneyler için  Yale ve Harvard Üniversiteleri’ndeki say-

gın araştırmacılar büyük bir salgına neden olabileceği 

konusunda uyarılar yapıyor. 

4. Yoichi Shimatsu’nun Liberty Beacon’da 18 ağus-

tos 2014 tarihinde yayınlanan yazısında  salgınla 

BM’ in aşı kampanyalarının ilişkili olduğunu, tüm 

bunlardan  ebola deneylerinin dolayısıyla ABD, Ka-

nada, Fransa, ve İngiltere’nin iğrenç ve şeytani  işleri-

ni sorumlu olduğunu söylüyor. 

5. Afrika halkı kobay olarak kullanılmayı haket-

miyor. Ebola testlerinin ve bu alçakça hastalığın 

yayılmasını durdurmak için lütfen ayağa kalkın.

Cyril  Broderick’ in korku ve endişe dolu sözleri Af-

rika ‘nın  tüm dünya insanlarına bir yardım çığlığı 

biçiminde biterken yazıda adı geçen bu kuruluşların 

aklanması zor olacak gibi görünüyor...

ABD VE BATI’ YA  NÜFUS KONTROLÜ 

SUÇLAMALARI

 CDC ebola virusünün potansiyel kitle imha     

silahı olabileceğini kabul ediyor .

-

int mezunu ve eski ABD Ordusu subayı); ABD tari-

hini incelediği yazıda Amerika’nın atom bombası 

ile öldürdüğü kitlelerden, 1940’larda Guatemala ‘da 

yaptığı deneylerden, hatta kendi eyaletlerine (Ala-

bama)  frengi  yayarak yaptığı çalışmalardan ,Irak’ta 

ve İsrail ordusu yoluyla Filistin’de beyaz fosfor kul-

landığından söz etmekte ve Ebola virusunun  orta-

ya çıkmasının ya da yayılmasının Amerika açısından 

şaşırtıcı olmaması gerektiğini söylemekte.

Bir başka iddia ise bir türk gazetecisi olan Kemal 

Özer’ den geliyor. Kemal Özer 2010 yılında ebola 

virusune ABD ‘de patent verildiğini söylüyor ,hatta 

patent numarasına kadar veriyor ve “henüz üretil-

meden bu onayla, zayıflatılmış veya ölü virüslerin 

de mülkiyet koruması patent altına alınmış. Bu sa-

yede EBOLA ile ilgili üretilecek aşı ve ilaç da, otoma-

tik  olarak patent altına alınmış oluyor” diyor... Kemal 

Özer Ebola ‘nın Bir Pentagon projesi olduğunu  ve 

amacın Afrika’ yı insansızlaştırarak yer altı ve yer üstü 

kaynaklarına el koymak olduğunu da ekliyor. Batı-

nın ve ABD ‘nin geleneksel yayılmacı siyaseti düşü-

nüldüğünde tüm bu savlar akla yakın görülüyor… 

Salgının tüm dünyaya yayılacağı biçiminde bir 

endişenin çok uzak ihtimal olduğunu düşünen bazı 

sağlık çevreleri bu biçimde yaratılan panik havası-

nın insanları Afrika dan uzak tutmak için olabilece-

ğini de söylüyor... Tıpkı bizde Domuz gribi paniği ile 

hem de henüz  deneysel çalışmaları sonlamadan 

sipariş edilen aşılarla alelacele aşılama çalışmaları 

ve domuz gribinden öldü denilen ama bu nedenle 

öldüğünden kuşku duyulan 50 kişi gibi…Ya da kuş 

gribi nedeniyle yok edilen yerli tavuk türleri ile ilgi-

li kafalarda beliren kuşkuları hatırlatıyor... Benzer 

kuşkular Amerikan kamuoyunda da yayılıyor... Hatta 

eboladan öldü denilen kurbanların gerçekten Ebola 

virüs hastalığından ölüp ölmediği bile tartışma ko-

nusu… 
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CNN ‘de  gazeteci  Katia  HETTER İnsanların uçakta “bende EBOLA var “ diye çığlık atmasını, tiyatroda orta-

da alev  yokken birinin “yangın var!” diye bağırmasına benzetiyor... Bu panik havası  seyahatları, günlük yaşa-

mı kesintiye uğratıyor... Artan”Bende Ebola var “ şakaları terörist saldırı olarak değerlendirilmeye başlanıyor...

Bu arada salgının görüldüğü Liberya kapılarını kapatma kararı aldı bile...

Nijerya‘ da Ebola kaptığı şüphesiyle İspanya‘da hastaneye yatırılan İspanyol hemşire Teresa ROMERO ‘nun 

Ebola olmadığı ortaya çıktı... Hemşire ROMERO bir kahraman haline gelirken, Ebola olabİleceği kuşkusuyla 

köpeğine -tedbir olarak -ötenazi uygulanmıştı bile…

ÇÖP TORBASI YÖNTEMİ !
CNN de yayınlanan bir haberde ise  Liberia‘lı 22 yaşın-

daki hemşirelik öğrencisi Fatu Kekule ailesindeki 4 EBOLA  
hastasını kendikendine tedavi etmişti. Hastanelerin ölüm-
ler yüzünden kapandığı, doktorların eve gelmediği  sal-
gında KEKULE çöp poşetleri, koruyucu giysiler, serumlar 
ve kinikteki ilaçları kullanarak hepsini iyileştirdi. Mucize 
gibi bu olay KEKULE yi bir anda kahraman yaptı ve uluslar 
arası yardım görevlileri şimdi hastaneye ulaşamayanlara 
Fatu‘ nun “ çöp torbası yöntemini öğretiyorlar.

Sürüyle uzmanın çare bulamadığı salgının çözümü hij-
yen ve destek tedavisi mi sorusu akla geliyor..
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SONUÇ

Ebola ne ilktir ne de son olacaktır. İnsan ve toplum 

sağlığının da üretim ilişkilerine bağlı olduğu gerçeğini 

gösteren  fazladan bir kanıttır... Bu tür hastalıklar ne-

dense hep yoksul ama doğal zenginliği ile bilinen hem 

de sürüyle yardım kuruluşunun yer tuttuğu Afrika‘ da 

ortaya çıkmakta , ve nedense bir türlü çare bulunama-

yıp kitlesel ölümlere yol açmakta.

EBOLA Virüs Hastalığı ile ilgili bilimsel bulgular 

inandırıcılıktan uzak ama bu bulgular ışığında oluşan 

varsayımlar ve komplo teorileri - siyasal duruma ve ta-

rihsel geçmişe  göre - daha akla yakın geliyor .

Dahası bu teoriler  olası bir salgından  daha ürkütü-

cü görünüyor... O kadar ki bir birkaç ayda hızla artan 

ölümlerin bile EBOLA virüsü nedeniyle olup olmadığı 

hakkında kuşkular var. Hastalığın  yayılma süresi, za-

manlaması kuşkuları artırıyor...

Birkaç iyi adam varlığıyla ulaşabildiğimiz bilgiler 

de olmasa insanlar egemen ideoloji neyi sunarsa ona 

inanmaya devam edecek... Günümüzde saygın sayı-

lan bilimsel çalışmaların artık sadece siyasal gücün 

elinde birer propoganda aracına daha da tehlikelisi 

insanlığın yararı için yapılan araştırmaların, kurulan 

laboratuarların birer silaha dönüştüğü kuşkusu orta-

ya çıkmakta... (hala kuşku diyoruz ya bilimsel olacağız 

diye...) 

Sömürgeciliğin başlarında dini kullanarak ellerine 

aldıkları kutsal kitaplarıyla çaldıkları kapıları artık in-

sani yardım kuruluşları ile açıyorlar...

Afrika’nın acısının arkasında zengin Kuzey Ülkele-

ri’nin yıllardır sömürgeleştirmelerinin refleksiyle kıtaya 

karşı bir tür bencilce sahiplenme duygusunun varlığı 

olsa  gerek...
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Kapitalizmin ikiyüzlülüğü... yani “Benim Afrika’m, 

senden vazgeçmedim, koruyup kollamaya devam” 

deyip aslında zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarını 

sömürmeye devam... (isterseniz İlahi Adalet de diye-

bilirsiniz, bu da hastalığın ilk kez görüldüğü Belçi-

kalı rahibenin orada ne işi vardı sorusunu açıklıyor 

bir bakıma…Rahibenin kişisel iyilik duygusu da 

belki bu sömürüden nasibini alıyor...)

Avrupa  ve Amerika ; bitmeyen kabile savaşlarını 

bahane ederek askeri yardım göndermesini, kitlesel 

ölümleri - yoksulluğu-açlığı bahane ederek de bir o 

kadar yardım kuruluşunun yıllardır orada bulunması-

nı haklı çıkarmaya çalıştığı halde ne ironiktir ki ne bu 

savaşlar bitiyor ne de hastalıklara çare olunuyor...

Yüzyıllardır açlık ve susuzlukla mücadele eden 

(daha doğrusu  edemeyen) Afrika‘nın aslında yeryü-

zünün en verimli topraklarına sahip olduğu gerçeği de 

bir başka paradoks...

O büyük isimli uluslar arası birlikler,dini kuruluşlar, 

insani yardım örgütleri (ki gözümüzün bebeği Sınır 

Tanımayan Doktorlar da bunların arasındadır ama ne 

konuda sınır tanımadıkları kuşkusu oturmuştur yüre-

ğimize) araştırmalar yaparlar, projeler geliştirirler ama 

hiçbiri şu sonuca ulaşamaz nedense;

... doğası gereğidir ki hiçbir yayılmacı politika sal-

dırdığı toprakların halklarına İYİLİK getirmemiştir... 

Afrika’ daki yoksulluğun savaşların, hastalıkların, 

kabullenilmiş çaresizliğin de nedeni Afrika halkları 

değildir...

Oysa ki eğer İYİLİĞİN varlığına inanacaksak, önce-

likle kabul edilmeli ; bu yaşananlar Afrika’ nın kaderi 

değildir. Sözde uygar ötekiler Afrika’yı  kendi kaderine 

bırakırsa kendi bilinçlerindeki köklerine ulaşmalarına 

izin verirse Afrikalı  daha mutlu daha sağlıklı daha İYİ 

yaşayacaktır...

 KAYNAKLAR:
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 yonetim_rehberi_16_08_14.pdf

3... Interview Conducted by Rafaela von Bredow and Veronika Hackenbroch

 http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-peter-piot- 
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 Ebola%E2%80%99li-Katliamda--774-yazisi.aspx
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Adana Eczacı Odası Kamu ve Hastane Eczacıları Ko-

misyonu olarak, Türk Eczacıları birliği bünyesinde oluş-

turulan Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar 

Komisyonu toplantılarına katılım sağladık. Her ilden ka-

tılan eczacıların bölgelerinde komisyon çalışmalarını ak-

tardığı toplantıda; Hastane Eczacılığı Eğitimi yapılmasına 

ve bu eğitimin içeriğinin belirlenmesi için çalışmalar ya-

pılmasına karar verildi. Eğitim programı taslağında; Klinik 

Eczacılık ve Medikal Eczacılık ana başlıkları altında, aşağı-

daki konu başlıklarına yer verilmesine ve bu taslağın TEB 

Eczacılık Akademisi Başkanlığı’na iletilmesine, eğitim 

program taslağı ile ilgili olarak bazı komisyon üyelerinin 

görevlendirilmesine karar verilmiştir. 

 Eğitim konu başlıkları; 
- Akılcı İlaç Kullanımında hastane eczacısının rolü 

- İlaç etkileşimleri, ilaç geçimsizlikleri, ilaç

 hazırlama yöntemleri, ilaç formülasyonları,   
 farmasötik formlar

- Faturalandırma ve SUT kurallarının yorumlanması 

- Adli eczacılık 

Şimdiye kadar eczacı odalarının eğitim programında 

eksik kalan Hastane Eczacılığı konusunun gündeme gel-

mesi, bu toplantıda ezber bozan, hastane eczacılarını da 

sistemin içine dahil etmesi açısından oldukça sevindiri-

cidir. Umarım bu eğitim zaman içerisinde gerçekleşir. 

03-06.04.2014 tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenen 

kongreye katılan komisyon üyelerinin geri bildirimleri 

ve görüşleri alındı. TEB’in kamu eczacıları için bir kongre 

düzenlenmesinin uygun olacağı ifade edildi. Çünkü geri 

bildirimde bulunan eczacılar adı geçen bu kongrede ko-

nuşmacıların pek de meslek örgütümüzden bahsetme-

diği, meslek örgütümüzü olayın dışında bıraktığı eleştirel 

bir dille aktarıldı. Bunun üzerine Türk Eczacıları Birliği ta-

rafından 2015 yılı içinde, Türkiye genelinde kamu ecza-

cıları için bir bilimsel kongre düzenlenmesi konusunda 

Merkez Heyetine öneri sunulması kararı alınmıştır. Bu 

kongrenin işlevsel olması ve katılımın fazla olması için 

az önce bahsettiğim eğitim programlarının gerçekleşti-

rilmesi, komisyonu bulunmayan odalara yönelik çalışma 

yapılmasına karar verilmiştir. 

Açıktan eczacı atamalarında, kurada seçilen eczacının 

atamadan yararlanmak istememesi halinde ilgili kadro-

nun boş kalmaması için yedek uygulama yapılmasının 

verimli olacağı ve bu uygulama için Sağlık Bakanlığı’na 

başvuru yapılmasına karar verildi. Artık otuzu aşkın ec-

zacılık fakültesi bulunmaktadır ve de eczanelerin açıl-

masına yasayla kısıtlama getirilmiştir. Bu durumda kamu 

eczacılığına rağbet son yıllarda artmıştır. Bu uygulamay-

la gerçekten atama isteyen eczacı boş kadro olması du-

rumunda bir sonraki atamayı beklemek zorunda bırakıl-

mayacaktır. 

Komisyon toplantısında ayrıca kamuda görev yapan 

eczacıların, görev yetki ve sorumluluklarının tam ola-

rak belirlenmemesinden kaynaklanan etik sorunlar ve 

bunlarla ilgili çözüm önerileri değerlendirildi. Eczacının 

görev yetki ve sorumluluklarının tam olarak belirlenmesi 

için eczacıların birlik içerisinde olup, mesleki görevleri-

mizi sahiplenip, depoculuk sorumluluklarının üzerimiz-

den alınması için direnişte bulunmamız gerekmektedir. 

Ayrıca geliştirici ve katkı sağlayıcı komisyonlarda daha 

aktif rollerde yer almamız gerektiği ifade edilmiştir. (Akıl-

cı İlaç Komisyonu, Enfeksiyon Komisyonu, Antibiyotik 

Kontrol Komisyonu gibi). 

Adana Eczacı Odası Kamu ve Hastane Eczacıları Ko-

misyonu olarak gerek, odamız komisyonlarımızda ge-

rekse Türk Eczacıları Birliği komisyonlarında yer almanın 

oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğitim prog-

ramlarının oluşturulması ve kongre çalışmalarına katkı 

sunmak için komisyon çalışmalarımız devam edecektir.

Kamu ve Hastane Eczacıları

Ecz. Özge Uğur TÜRKMEN  /  Adana Eczacı Odası Kamu ve Hastane Eczacıları Komisyonu
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Bonzai

Uzm. Ecz. Nihal ŞEN

Genellikle kontrol edebilirim düşüncesiyle başlar, madde bağımlılığı. Bazı maddeleri (bonzai) ilk de-

nemenizde bile bağımlı olabilirsiniz. Kullanılan maddelerin kimyasal içeriği tamamen farklı oldukları 

için etki etme süreleri de farklılaşabilir. Bonzai, esrarın ana maddesine (THC ) benzer etkilere sahiptir.

19.YY’ da hint keneviri bitkisinin ( Cannabis sativa) yapraklarının kurutulması sonucu elde edilen 

esrar, etken madde olarak kannabinoidlerden oluşmaktadır. Esrarın ana maddesi Δ9-THC ya da Δ9-

Tetrahidrokannabinol ‘dur. Bu bitkide bu madde dişisinde erkeğine oranla daha fazladır. Günümüzde 

esrarın, dişi hint kenevirinden elde edilmesinin nedeni budur. Esrar kullanımında önce sarhoşluk hissi 

,hayal görme ve sonra uyku hali gözlenir. Kalp hızı artar,  kan basınçında düşme olurken, kaslarda gev-

şeme, göz içi basınçında azalma, ağız kuruluğu meydana gelir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bonzai bir ot çeşidi midir?

Esrar ile farkı nedir?

Ülkemizde kullanımı ne zaman yaygınlaştı?

Vücuda verdiği zararlar nedir ?
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Sentetik kannobinoidler, laboratuvar ortamında 

‘dur. THC olan esrarın etken maddesi ile kimyasal 

olarak benzer özelliğe sahiptir. 1990’lı yıllarda anan-

damine isimli etken madde bulunmuştur. 4 ana bö-

lümde incelenmektedir. HU-210 olarak adlandırılan 

THC analoğu dibenzopyran halkasına sahiptir. Na-

bilone ve dranabinol gibi bir çok benzeri olan THC, 

kemoterapi sonrası mide bulantısını engellemek 

için kullanılırdı. 1970’li yıllarda cyclohexylphenol 

(CP) geliştirilmiştir. Temel iki kannobinoid reseptö-

rü; CB1 reseptörü genel olarak merkezi sinir siste-

mi üzerinde etkisi görülmektedir. CB2 reseptörü ise 

bağışıklık sistemi ile bağlantılıdır. 1990 Huffman ve 

-

dolleri, naftoilpirolleri ve kannabinoid reseptör akti-

vitesi bileşikler sentezlemişler, zaman içerisinde bu 

maddeler sentetik kannabinoidlerin ana maddeleri 

haline gelmiştir. 2004’den beri sentetik kannabino-

idler piyasada bulunabilir hale gelen, kafa yapıcı 

maddeler arasına girmiştir. 2008’den beri tespit edi-

len bu madde içerisinde naftonoilindoller, siklohek-

zilfenoller, trisiklik terpenoidler, fenilasetilindoller, 

benzoilindoller, naftoilpiroller, naftoilnaftelenler, 

adamantilindoller, kinonlar ve siklopropilindoller 

gibi farklı kimyasal gruplar yer aldı. 

Bonz, rüya, Bombay mavisi, spice, jamaican ola-

rak da ülkemizde  isimlendirilen bonzai,  yurtdışın-

da K2 ya da Spice olarak adlandırılan sentetik bir 

maddedir. Doğal ot  ya da bitki değildir. Genellikle 

bitki yapraklarının üstüne sentetik kannabinoidlerin 

püskürtülerek, doğal ortamda kurutulmaya bırakıl-

masıyla oluşur. Yapısında 1-napthalenyl methanone 

olarak adlandırılan, esrarın yol açtığı belirtileri gös-

-

den halk arasında, sokaklarda bonzai olarak isim-

lendirilen sentetik esrar olarak da bilinmektedir. Bu 

madde insan biyolojik yapısını uyaran CB reseptörü 

kannobinoidlerin yarattığı etkilere benzer etkiye sa-

hiptir.

 Bonzai, tamamen kimyasal olan bu maddelere  

bir çok bitkinin yaprakları ve bilinmeyen bir çok 

madde  karıştırılarak elde edilir. Esrar gibi bitkinin 

yapraklarının kurutulmasından oluşmaz. Kullanım 

olarak genelde esrara benzer tüketilir. Nargile ve 

sigara olarak tüketilmesinin yanında kek, çay gibi 

besin maddelerine karıştırılabilir, aynı zamanda 

tütsü olarak satılabilir. Araştırmalara göre esrar ile 

bonzai aynı reseptör üzerine etki etse bile kimyasal 

ve farmakolojik olarak birbirinden tamamen farklı-

dır. THC artış etkide fark yaratmaz iken, SK’ de daha 

yüksek dozlar etkide de artış gözlemlenir. Sentetik 

kannabinoidler inhalasyon yoluyla alındıktan sonra 

akciğerlerde hemen absorbe edilir. Birkaç dakika 

sonra beyin ve diğer organlara yayılır, etkisi daki-

kalar içinde başlar. Oral yolla alınanlar ise ilk geçiş 

metabolizmasına bağlı olarak farklı etki gösterir. 

Etkileri; nabız sayısında artma, anksiyete atakları, 

kan basıncı yükselmesi, halüsinasyonlar ve parano-

yalar, konvülsiyonlar, intihar düşüncesi ve girişimi-

ne neden olabilir. Uzun süre SK kullanan kişilerde 

bıraktıklarında yoksunluk sendromu ,nefes almada 

zorluk, taşikardi, konsantrasyonu sağlamada zorluk, 

hafıza kaybı, uykusuzluk, bulantı, kusma, kilo kaybı 

ve ölüm  korkusu gibi birçok etki gözlemlenmek-

tedir. Bu ürünlerin kullanımı sırasında kardivasküler 

problemler meydana gelebilir ve MI geçirebilirler. 

Vücuttaki oksijen dengesini bozarak trombosit ag-

regasyonunu artırarak MI tetiklenebilir. Yapısındaki 

hangi maddenin MI tetiklediği bilinmemektedir.



Adana Eczacı Odası Bülteni

19

Ülkemizde 22.05.2013 tarihli ve 2013/4827  sayılı 

kararname eki listesinde yer alarak yasa dışı mad-

de olarak ilan edilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlü-

ğünün yaptığı açıklamada 2011’de Türkiyeye giren 

bonzai her geçen gün  yüzde 300 artıyor. 2011’de 

48 kg, 2012’de 182 kg, 2013’de 183 kg ele geçirilmiş 

ve birçok kişi de tutuklanmıştır.(182 kilo bonzai =18 

milyon paket=54 milyon kullanım)

Esrardan daha ucuz olduğu için kullanımı her ge-

çen gün artmakta ve gençleri sessizce öldürmekte-

dir. Gün geçtikçe ölüm oranları artmaya başlamıştır. 

Yapılan araştırmalarda ülkemizde kullanım yaşı 11’in 

altına düştüğü belirlenmiştir. Çok ucuza satılan bu 

uyuşturucu madde, esrardan daha tehlikeli ve öl-

dürücüdür. İçerisinde florasan camı tozu ,fare zeh-

ri gibi birçok zehirli kimyasal madde içermektedir. 

Yaşamak istiyorsak bu maddeleri önce beynimizde 

bırakmalıyız. Ülkemizde madde bağımlılığı tedavi-

si için AMATEM( Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi 

ve Eğitim Merkezi), Batem (Bağımlılık Tanı ve Tedavi 

Merkezi), Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ÇEMATEM (Ço-

cuk ve Ergin Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve 

Eğitim Merkezi ) gibi merkezlerden yardım alabili-

riz. Ucuz bir madde için değerli  hayatlarımızı ucuza 

satmayalım.
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Olağan Mali Genel Kurulumuz 

2013-2014 Olağan Mali Genel Kurulumuz, Odamız Ecz. Ali Aysan Toplantı salonunda

saat 10.30-16.00 saatleri arasında meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN açılış konuşmasını yaptı.

Merkez Heyetimizin Değerli Başkanı,

Güney Ecza Kooperatifi’nin Değerli Başkanı,

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Adana Eczacı Odası 2013-2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı’ na hoş geldiniz.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri,

Mesleğimizde yaşadığımız sorunları ve çözümlerini,

Eczacı Odamızın ve Türk Eczacıları Birliği’nin çalışmalarını değerlendirerek,

Önümüzdeki bir yılın plan ve programını sizlerle birlikte oluşturmak adına önemsediğimiz

Genel Kurulumuzun sonuçları itibari ile başarılı geçmesini temenni ediyorum.
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Saygıdeğer Konuklar,

 Değerli Meslektaşlarım,

Ülke olarak çok yoğun, sıcak ve sürekli değişen bir 

gündem ile sıkıntılı bir yılı geride bıraktık. Ortadoğu’da 

yalancı baharlarla başlatılan süreç Ürdün, Libya ve 

Mısır örnekleriyle yaşanırken; İsrail’in bitip tükenmek 

bilmeyen acımasız insanlık dışı katliamlarına ek ola-

rak, Suriye ve Irak sınırlarımızda yaşanan  gelişmeler-

le, yıllardır yeniden oluşturulmaya çalışılan Ortadoğu 

haritasının yapay  iç savaşlar ve katliamlarla son şekli-

nin verilmeye çalışıldığı bir sürece girdik.

İzlenen yanlış dış politikalarla hemen yanı başımız-

da kadın,  çocuk, yaşlı demeden yaşanan katliamlarla 

ABD emperyalizmine hizmet edecek etnik ve mezhepsel 

ayrımcılık temelinde bölgeler oluşturulmaya çalışılıyor.

Daha uzun süre devam edecek gibi duran bu etnik 

ve mezhepsel terörün bir an önce son bulmasını diler-

ken, bu ayrışma ve terörün ülkemize sıçramamasını 

temenni ediyorum.

Bu olumsuzlukların yanı sıra, iç savaştan kaçan aç-

lık ve sefalet içinde olan Suriye ve Irak vatandaşlarının 

kontrolsüz bir şekilde ülkemize sığınmaları; beraberin-

de ciddi sağlık ve güvenlik sorunlarını da birlikte getiri-

yor.  Özellikle çok kısa süre önce Urfa’da, Gaziantep’te, 

Hatay’da ve İstanbul’da yaşananlar bu güvenlik soru-

nunun büyüyerek devam ettiğinin bir göstergesi ola-

rak karşımızda durmaktadır.

Sınırlarımızın ötesinde bunlar yaşanırken demok-

rasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda da ülke 

olarak çelişkili ve sıkıntılı bir yılı geride bıraktık.

Ülkemizin bir çok ileri gelen aydını ile, TSK’ nın komu-

ta kademesinde yer alan bir çok subayı darbe yapmak 

ve terör örgütü kurmak suçlarıyla yıllarca haksız yere 

özgürlüklerinden mahrum bırakılırken, sonrasında 

paralel yapı söylemleri ile bu aydınlarımız ve TSK su-

bayları serbest kalmış ve önceki tutuklamaları yapan,  

kahraman ilan edilerek ödüllendirilen polis ve savcılar 

terör örgütü üyesi olmakla suçlanarak görevlerinden 

alınmaya ve tutuklanmaya başlanmıştır.

Tüm bu süreçlerde insan hakları ve özgürlükler hiçe 

sayılmış, baskıcı polis devleti zihniyeti ile insanların 

özel hayatlarına müdahale edilerek, yasal olmayan 

yollarla telefonları dinlenmiş, en basit gösteri ve yürü-

yüşlerde dahi orantısız güç kullanılarak birçok vatan-

daşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Bunların yanı sıra insan hayatına gerekli değerin 

verilmemesi sonucu, Adapazarı ve Van’da yaşanan 

depremlerden, Zonguldak’ta yaşanan maden facia-

larından, Reyhanlı’da, Uludere’de, Gezi Olayları’nda ve 

en son Soma’da yaşanan maden faciasında yüzlerce 

yurttaşımızın hayatını kaybetmesi, ülkemize derin 

üzüntüler yaşatmıştır.

Bu yaşananlarla ; özellikle son bir yıl içerisinde de-

mokrasi, hukuk ve insan hakları adına akıl almaz 

olaylarla kamu vicdanını yaralayan ve ancak üçüncü  

dünya ülkelerinde karşılaşılan  trajik olaylara tanıklık 

etmek zorunda kaldık.

Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak temenni 

ve beklentimiz Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Yurt-

ta Barış, Dünyada Barış” ilkesinden hareketle sınırları-

mızın ötesinde barışın hakim olması ve hak ettiğimiz 

laik, demokratik,  hukukun üstünlüğüne saygılı ve in-

san hayatına gerekli önemin verildiği bir ülke özlemi-

mizin son bulmasıdır.

Saygıdeğer Konuklar,

 Değerli Meslektaşlarım,

Dünyada ve ülkemizde bu gelişmeler yaşanırken, 

mesleğimizde de ciddi değişimleri yaşamaya devam 
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ediyoruz. Özellikle sağlık alanında uygulamaya ko-

nulan tasarruf tedbirleri, bugün eczacılarımızı ciddi 

ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Geçen 

bir yıl içerisinde de öncelikli gündemimiz yine eczane 

ekonomileri olmuştur.

2010 ve sonrası süreçte global bütçe uygulamaları, 

2011 ilaç fiyat kararnamesi değişikliği ile ilaç fiyat dü-

şüşleri ve kamu kurum ıskontosu artışları biz eczacılar 

için zorlu günlerin başlangıcı olmuştur. Bugün SGK ile 

anlaşmalı eczanelerimizin iskonto oranlarına baktığı-

mızda, 0 iskontolu eczanelerimizin sayısının fazlalığı 

ile övünürken, diğer yanıyla önceki yıllarla kıyaslandı-

ğında 2013 verileri ile;

Ciro aralığı Eczane sayısı

0-350 000 TL 5070

350 000- 600 000 TL 7967

600 000-700 000 TL 2561 

toplamda ise 15598  eczanemizin  700 bin TL yıllık ci-

ronun altında bir ciroya sahip olması, eczacılarımızın 

her geçen gün biraz daha fakirleştiğinin göstergesi 

olarak da algılanmalıdır.

Bu fakirleşme döneminin bölgemize yansımalarına  baktığımızda ise ;

2010 yılında 608 olan eczane sayımız %7.5 artarak  2013 yılında 654 olmuştur.

2010 yılında  aylık 30 000 TL  altında  ciro yapan eczane sayımız 61 iken

2013 yılında bu rakam yaklaşık %60 artarak 97’ye çıkmıştır.

Yine 2010 aylık 30 000 -50 000  TL ciro yapan eczane sayımız 130 iken

2013 yılında bu rakam % 24 artarak 161’e çıkmıştır.

Bu rakamlar son 3 - 4 yıl içerisinde SGK ve Sağlık Ba-

kanlığı uygulamaları sonucu eczanelerimizin geldiği 

noktayı gözler önüne sermektedir.

Bunlarla birlikte hepinizin hatırlayacağı gibi çok 

kısa bir süre önce ilaç fiyat kararnamesinde değişik-

lik yapılmak üzere bir taslak hazırlandı. Burada ilaç 

firmaları ve ecza depoları tarafından eczanelere mal 



Adana Eczacı Odası Bülteni

23

fazlası ve ciro primi gibi ekonomik getiri sağlayan uy-

gulamaları ortadan kaldırmaya yönelik bir madde de 

bulunmaktaydı.

Her ne kadar şimdilik bu madde kararnameden çı-

kartıldıysa da tıpkı ticari ıskontoların kaldırılması ile il-

gili yaşadığımız süreç gibi bu mal fazlalarının da yakın 

gelecekte kademeli olarak kaldırılması ihtimali devam 

etmektedir.

Özellikle yapılan SUT değişikliği ile 1 Ekim 2014 tari-

hinde uygulamaya girmesi planlanan 15 Etken Mad-

de grubu için eşdeğer bandının sıfırlanması daha çok 

ilaç fiyat farkını, bir çok ilaçta yeni ilaç fiyat düşüşlerini, 

bunun sonucu olarak ilaç firmalarının azalan karlılık-

larını telafi edebilmek adına mal fazlalarını yavaş ya-

vaş azaltacak olmaları bu süreci hızlandıracaktır diye 

düşünüyorum.

  Bugün birçok eczanemiz ayakta kalma mücadelesi 

verirken, ilaç fiyat kararnamesinde eczacı kar oranla-

rının arttırılmasına yönelik bir değişiklik yapılmadan 

olası mal fazlalarının kaldırılması ile birlikte, binlerce 

eczacının eczanesini kapatmak zorunda kalması ka-

çınılmaz bir son olarak karşımızda durmaktadır.

Bu anlamda, tüm eczacılarımızın aynı oranda fay-

dalanamadığı, etik bozulmalara neden olan, eczane-

lerimizin ekonomik olarak geleceğini ilaç firmalarının 

vicdanı ile piyasa koşullarına terk eden bu uygulama-

ya son verilmesi için, ilaç fiyat kararnamesinde eczacı 

kar oranlarının arttırılmasına yönelik girişimlerin yo-

ğunlaştırılarak sürdürülmesi gerekmektedir.

Saygıdeğer Konuklar,  

Değerli Meslektaşlarım,

Eczacıların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar-

dan kurtulmak adına SGK ile yapılan İlaç Alım Proto-

kolü sırasında;

Eczacılarımıza verilen 25 ve 75 kuruş reçete başı hiz-

met bedelini,

0 iskontolu eczanelerin ciro baremlerini arttırarak 0 

iskontolu eczane sayısının artırılmasını,

SGK Protokolünün 3.7 maddesi gereği yapılan reçe-

te dağıtımlarını,

2014 İlaç Alım Protokolü’nde eczane hasılatlarının SGK 

cirosu üzerinden hesaplanmasına yönelik çalışmaları,

eczane ekonomilerini rahatlatmak adına yapılan 

çalışmalar olarak algılıyor ve destekliyoruz. Fakat geli-

nen noktada bu çalışmaların yeterli olmadığını düşü-

nüyoruz.

Bu anlamda bugün eczane ekonomilerini rahatla-

tabilmek adına her zaman söylediğimiz gibi,

Eczacı kar oranlarının arttırılması

Kamu kurum ıskontolarının eczaneler üzerinden 

uygulanmasına son verilmesi,

Günübirlik reçete uygulamasına son verilerek, Pro-

tokolün 3.7 maddesi gereği yapılan dağıtımın kap-

samının, hepatit ve onkoloji reçetelerinin de alınarak 

genişletilmesinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

2014 SGK İlaç Alım Protokolü görüşmelerinin son 

aşamasına geldiğini ve yakın zaman içerisinde imza-

lanacağını biliyoruz. Bu anlamda yaklaşık 3,5 yıl ola-

rak imzalanan SGK Protokolü 2015 yılında bitecek ve 

yukarıda saydığım hedeflere ulaşabilmek adına  2015 

yılında imzalanacak SGK İlaç Alım Protokolü’nde Türk 

Eczacıları Birliği önderliğinde tüm Eczacı Odalarımızın 

görüşleri alınarak ve özellikle eczane ekonomileri ile il-

gili olmazsa olmazlarımız belirlenmeli; bunlardan da  

geri adım atmadan daha  gerçekçi bir protokol hazır-

lanmasının  gerekli olduğunu düşünüyoruz.
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Ayrıca; bugün bir doktor, avukat  ve mimar gibi bir 

çok  akademik meslek grubunda, aldıkları akademik 

eğitimlerin karşılığı olan profesyonel bilgileri bu kişile-

rin ekonomilerine artı değer katmaktadır. Artık bizler 

için de, bizi tacir yapan,  ilaç alıp satan ve buradan 

para kazanan kişi konumundan uzaklaşarak aldığı-

mız akademik eğitimin ve bilimsel kimliğimizin karşılı-

ğı olan meslek hakkı uygulamasının hayata geçirilme-

si için ciddi ve somut çalışmalar yapılması gerektiğine 

inanıyoruz.

Avrupa’ da örnekleri olduğu gibi bir yanıyla eczacılar 

sağlık profesyonelleri olarak bilimsel kimlikleri ile ecza-

ne ve ülke ekonomilerine katkı sağlarken, diğer taraftan 

reçete ve kutu başı bir hizmet bedeli ile eczane ekono-

milerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bundan 

sonra ilaç fiyatları, eczacı kar oranları, kamu kurum ıs-

kontosu uygulamaları eczane ekonomileri için öncelik 

olmaktan çıkacak, eczacılarda ekonomik sorunlarla 

boğuşmak yerine, ilaç ve eczacılık hizmetini daha kali-

teli bir şekilde vereceklerdir diye düşünüyorum.

İşte tüm bunları hayata geçirebildikten sonra  ‘ilaç-

tan para kazanma devri bitti’ diyebilme lüksüne sahip 

olabileceğimize inanıyorum.

Saygıdeğer Konuklar,  

Değerli Meslektaşlarım,

Hepimizin bildiği gibi 17 Mayıs 2012 tarihinde 6308 

sayılı yasa ve sonrasında 12 Nisan 2014 tarihinde Ec-

zacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin resmi ga-

zetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle, mesleğimiz 

de yeni bir dönem başladı.

Yapılan bu değişiklikler ile;

Eczane açılımlarına bir sınırlama getirilerek eczane-

lerin ülke geneline homojen dağılımı sağlanmış,

Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tüm ilaç ve 

geleneksel tıbbı bitkisel ürünlerin eczaneler dışında sa-

tılma ihtimali ortadan kaldırılmış,

Zincir eczane ile ilgili tehditler şimdilik bertaraf edilmiş,

Muvazaa ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıda saydığım bu olumlu kazanımların yanı 

sıra yönetmeliğin bazı maddeleri hakkında dava açıl-

mış olmakla birlikte önemsediğimiz ve olumsuz etkile-

rini şimdiden yaşamaya başladığımız bazı konu baş-

lıklarını da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yönetmeliğin yayınlanmasının üzerinden 4-5 ay 

gibi bir sürenin geçmesine rağmen bazı maddelerle il-

gili olarak, Eczacı Odaları, Türk Eczacıları Birliği, Sağlık 

Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı’nın yorumları farklı-

lıklar göstermektedir. Bu anlamda öncelikli olarak Yö-

netmelikle ilgili tüm taraflar bir araya getirilerek ortak 

bir dil oluşturulması gerekmektedir.

Yerleştirme puanı hesaplama şekli ile genç eczacıla-

rımız eski eczacılara göre ciddi mağduriyetler yaşaya-

caklardır. Kanunda yapılan değişiklik bu mağduriyeti 

ortadan kaldırmaya yetmemiştir.

Türkiye genelinde ve ilimizde yaygın bir şekilde ka-

çak yapılaşma bulunması gerekçesiyle inşaat ruhsatı 

ve yapı kullanım müsaadesi bulunan binaların azlığı 

nedeniyle bırakın yeni eczane açmayı, birçok ilçemiz-

de eczacılarımız eczanelerini aynı ilçe içerisinde dahi 

nakil edemez duruma gelmiştir.

İkinci ve yardımcı eczacılık ile ilgili olarak eczacıların 

istihdamı yine eczacılar tarafından yapılmakta, özel-

likle yılda 1500 civarı eczacının mezun olduğu düşü-

nülürse, bu yeni mezun olan eczacıları yine eczacıları-

mız istihdam etmek zorunda kalacaklardır.

Eczanelerimizde geriye dönük olarak ısı ve nem öl-

çülerinin kaydedilmesi ve bunun takibinin zorunlu ol-

ması eczanelerimizin 24 saat klima çalıştırmalarına, 

elektrik kesintilerine karşı jeneratör bulundurmalarına 

neden olacak bu da eczanelerimize yeni ekonomik 

külfetler getirecektir. Elektrik kesintilerinin 6-7 saatin 
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üzerinde olduğu bölgelerde ise jeneratörlerinde işe ya-

ramaması sonucu eczanelerde bulunan tüm ilaçların 

imhası söz konusu olabilecektir.

Değerli Meslektaşlarım,

Tüm bunların yanında yapılan yasal düzenlemeler 

sonucu eczane açılımlarına gelen kısıtlamalar sonra-

sı yeni dönemde istihdam ile ilgili önlem alınmaması 

durumunda, işsiz binlerce eczacı ile daha ciddi sorun-

larla karşılaşmamız kaçınılmaz görünmektedir.

Bu konuyla ilgili bir komisyon kurulduğunu biliyo-

ruz. Fakat yeni istihdam alanları ile ilgili yapılan tespit-

lerin yanı sıra belirlenen istihdam alanlarına eczacıla-

rın yerleştirilebilmesine yönelik ciddi ve uzun bir uğraş 

gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Her zaman söylediğimiz gibi bu kanun ve yönetme-

lik değişikliklerinin tamamlayıcısı olduğuna inandığı-

mız Eczacılıkta Emeklilik daha fazla zaman geçirme-

den mutlaka hayata geçirilmelidir diye düşünüyoruz. 

Nasıl olacağı konusunda ise çok basit anlatımıyla 

daha öncede bir çok kez söylediğimiz gibi,

Türk Eczacıları Birliği iktisadi işletmesi üzerinden bir 

sigorta şirketi kurulması,

Eczacılara SGK tarafından reçete başına verilen hiz-

met bedelinin reçete başına 15 – 20 kuruşluk kısmının 

İş Bankası tarafından, sigorta şirketi üzerinden oluştu-

rulacak emeklilik fonuna aktarılması, ya da eczacılar-

dan 2 veya  3 kademede aylık katkı toplanması,

 5 yılın sonunda ise belirlenen kriterler doğrultusun-

da isteyen eczacıların eczanelerini kapatmak şartı ile 

emekli edilmesi ve bu eczacılarımızın kalan prim borç-

larının bağlanan emekli maaşlarından belli oranlarda 

kesilmesiyle bu sistem kurulabilir diye düşünüyoruz.

Sonuç itibari ile yöntem ne olursa olsun eczacılıkta 

istihdam ve buna paralel olarak, eczacılıkta emeklilik 

mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceği adına 

mutlak surette çözümlenmesi gereken sorunlar olarak 

karşımızda durmaktadır.

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Meslektaşlarım,

Bugün mesleğimizde yaşadığımız başta ekonomik 

sorunlar olmak üzere mesleğimizin geleceğine dair  sı-

kıntıların çözümünde hepimize ciddi görevler düşüyor. 

Ama asıl görev çatı örgütümüz ve merkezi sorunların 

çözüm noktası olan Türk Eczacıları Birliği’ne düşmek-

tedir. Bu anlamda her zaman söylediğimiz gibi,

Meslektaşlarının haklarını sonuna kadar savunan,

Mesleki hak kayıplarına karşı duran,

Tabandan gelen seslere kulak veren,

Örgütsel gücünü bilen, bu güce güvenen ve güvenilen

Tüm eczacıları ve fikirleri kucaklayan,

Eczacılık konusunda mesleki öngörü sahibi olan,

Hep birlikte daha çok çalışacak paylaşacak ve ec-

zacılarımızın yarınlarına dair umutlarını yeşertecek bir 

Türk Eczacıları Birliği önderliğinde;

Muayene ücreti tahsildarlığına son verilebilmesi,

KKİ uygulamalarının eczaneler üzerinden uygulan-

masına son verilebilmesi,

Eczacı kar oranlarının arttırabilmesi,

Eczacılıkta meslek hakkı uygulamasına geçilebilmesi,

Günübirlik tedaviye son verilerek onkoloji ve hepatit 

reçetelerinin dağıtım kapsamına alınabilmesi,

2011 eczane stok zararlarının tahsil edilebilmesi,

Eczacılıkta Emekliliğin hayata geçirilebilmesi, adına 

daha ciddi çalışmaların inanarak yapılabileceği kana-

atindeyiz.

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Meslektaşlarım,

Geçen bir yıl boyunca eczane ekonomilerimiz için 

önemini bildiğimiz SGK Protokolü’nün 3.7 maddesi ge-

reği bölgemizde uyguladığımız reçete dağıtımı aley-

hine açılan davalar 3 yıldır olduğu gibi yine günde-

mimizde önemli bir yer oluşturdu. 2013 Seçimli Genel 

Kurulumuz sonrası Danıştay’ın Adana 2. İdare Mahke-
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mesi’nin dağıtımı bitiren kararını iptal etmesi ile  Asliye 

Hukuk Mahkemelerinde Eczacı Odamız aleyhine açı-

lan yeni davalar hukuksal olarak çok yoğun bir emek 

harcamamıza neden oldu.

Yine bu süre içerisinde  sonuncusu 26 Ağustos 2014 

tarihinde olmak üzere iki kez bölgemizde uyguladığı-

mız dağıtım aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararları 

hazırladığımız dosyalar ve yaptığımız savunmalarla 

kaldırılmış ve dağıtımın sorunsuz olarak devam etme-

si sağlanmıştır.

Bugün bölgemizde uyguladığımız dağıtım ile ilgili 

Odamız aleyhine Adana  2. Asliye Hukuk Mahkeme-

si’nde  açılan davanın, Adana 6. Asliye Hukuk Mah-

kemesi’nde görülen dava ile birleşmesiyle bir tek dava 

kalmıştır. Danıştay’ın bir kaç ay içinde dağıtım ile ilgili 

Eczacı Odamız aleyhine açılan davalarda esastan 

vereceği muhtemel olumlu karar ile 3-4 ay içerisinde 

dağıtım uygulamaları ile ilgili herhangi bir sıkıntı kal-

mayacağını umut  ediyoruz.

Burada bizim bir çok duyuru ve cep telefonu mesaj-

larında belirttiğimiz gibi tüm meslektaşlarımızın gerek 

protokolün 3.7 maddesi gereği uyguladığımız dağıtım 

sistemine gerekse günlük 100’ ün üzerinde reçetenin 

dağıtımını yaptığımız onkoloji reçeteleri ile ilgili dağı-

tımlar konusunda hasta mağduriyeti oluşmaması adı-

na daha hassas davranmalarını istiyor ve bekliyoruz.

Değerli Meslektaşlarım

Bizler yaklaşık 30 bin eczacısı, 54 Eczacı Odası ve 

Türk Eczacıları Birliği ile birbirine sıkı sıkıya kenetlen-

mesi gereken bir aile olduğumuza inanıyoruz.

Bu ailenin hiçbir ferdi için mesleki olarak bireysel 

kurtuluş olmayacağına, birimizin batışının diğerinin 

batışını hızlandıracağına ve en zayıf halkamız kadar 

güçlü olduğumuza inanıyor ve  tüm meslektaşlarımı-

zın ve yöneticilerin  bu bilinçle davranması gerektiği-

nin şart olduğunu biliyoruz.

Bu düşünce  ile hareket eden Yönetim Kurulumuz 

meslek örgütlerinin de yalnız başlarına güçlü olama-

yacakları bilinciyle bölgemizde Adana Akademik Mes-

lek Odaları Birliği’nin kurulmasında ciddi emek har-

camış ve ilk dönem sözcülüğünü de yapmıştır. Bugün 

Adana Eczacı Odası – Adana Tabip Odası – Adana Ba-

rosu – Adana Diş Hekimleri Odası – Adana Veteriner 

Hekimleri Odası ve T.M.M.O.B’a bağlı odalarla birlikte 

Türkiye’de birkaç ilde gerçekleştirilen birlikteliği sağla-

mış  durumdayız. Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu 

olarak bizler aynı birlikteliğin çatı örgütlerimizde de 

sağlanması gerektiğine inanıyor ve Türk Eczacıları Bir-

liği’nden bu yönde adımlar atmasını bekliyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

Adana Eczacı Odasında görev yaptığımız 3 yıllık süre 

boyunca farklılaşmadan, bizlerin  siz, sizlerin  de biz ol-

duğunu unutmadan, her zaman  olduğu gibi daha çok 

çalışarak  mesleğimize hizmet etmeye, üretmeye ve siz-

lere mesleki ve sosyal konularda yardımcı olarak, yaşa-

nan sıkıntılarda sizlerin sesi olmaya çalıştık.

Bu anlamda sözlerime son verirken öncelikle ara-

dan geçen 3 yıllık sürede bizlere güvenen, destekleyen 

siz değerli meslektaşlarımıza, kurul ve komisyonları-

mızda çalışan değerli yönetici arkadaşlarıma, denet-

çi eczacılarımıza, bölge temsilci ve yardımcılarımıza, 

hukuk, müşavirlik, basın ve bilişim konusunda danış-

manlarımıza ve odamızın özveri ile çalışan tüm emek-

çilerine Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyor, hepi-

nize sevgi, saygı  ve şükranlarımı sunuyorum.
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Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN’ın açılış konuşmasından sonra Güney Ecza Kooperatifi Başkanı

Ecz. Tarkan BİR “Alphega ve Zincir Eczaneler “ konulu bir sunumla konuşma yaptı.

Olağan Genel Kurulumuza katılan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı

Ecz. Erdoğan ÇOLAK konuşmasını yaptı.
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Genel Kurulumuzun Divan Başkanlığını Ecz.Alev ERSAN, 2.Başkan A.Dinçay BAHÇECİ,

Katip Üyeliklerini Ecz. Derya SARIEROĞLU ve Ecz. Ümmügül KAHRAMAN yaptılar.

2013-2014 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunumunu Genel Sekreterimiz Ecz.Ö.Mürsel YALBUZDAĞ,

2013-2014 Mali Raporun sunumunu Saymanımız Ecz. Sühendan TOKSÖZ yaptı.
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Denetleme Kurulunun raporunun sunumu

Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Faruk ÖNAL tarafından yapıldı.

Gündemin “ Raporların Görüşülmesi ”  bölümünde Ecz.Türkay TUĞRUL, Ecz. Yelda ERTÜRK,

Ecz. Nihal ŞEN, Ecz. Yasemin AŞLAMACI ve Ecz. Şeyma SÜZEN söz aldılar.
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Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN’ ın konuşmasından sonra Gündemin “ Dilek ve Öneriler ” bölümünde söz alan 

olmayınca Genel Kurulun kapanışı Divan Başkanı Ecz. Alev ERSAN tarafından yapıldı.

Genel Kurulumuza katılan meslektaşlarımıza Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üyelerine, Bölge Temsilci ve 

Temsilci Yardımcısı meslektaşlarımıza, Denetçi Eczacılarımıza, Komisyonda görev alan meslektaşlarımıza

Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak bir kez daha teşekkür ederiz.
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Bu yazıda genel olarak kongre içeriğinden, 

yapılan atölye çalışmalarından ziyade orada 

soluduğum havanın bana hissettirdiklerin-

den bahsetmek istiyorum. Yeni yüzyıl bütün 

mesleklere bir şekilde değişimi ve gelişmeyi 

mecbur kıldı. Sanayileşme sonrası gerçekleşen 

bilişim entegrasyonu ve globalleşmenin bize 

sunduğu her yerdeki bilgiye ulaşmadaki ko-

laylık, profesyonelleri daha geniş düşünmeye 

mecbur kıldı. Yaşanan bu doğal süreç bilgiyi 

değersizleştirdiği gibi bazı mesleklerin değer 

kaybını kaçınılmaz hale getirdi. 

Bugün gelinen noktada yukarıda söyledik-

lerim dahil birçok etken nedeniyle mesleğimiz 

köklü değişiklikler yaşamaya hazır hale gelmiş 

durumda. Bu değişimlerin ne yönlü gerçekle-

şecegi konusunda şu ana kadar bizler yeterli 

çabayı gösteremesek de bu kongre benim için 

önemli bir sorunun yanıtı açısından çok önem-

liydi: Alttan yetişen yeni nesil bu değişimi gü-

cüyle ve arzusuyla ruhen taşımaya hazır mı ? 

Öncelikle soruma en iyi şekilde yanıt aldı-

ğımı belirtmem lazım. Aslında bu bile benim 

açımdan kongrenin amacına uygun ve başarılı 

bir organizasyon olduğunun göstergesi. Bizzat 

eczacılık bayrağını yeni taşıyan birisi olmama 

rağmen kendi hislerimi karıştırmadan göz-

lemlemeye gayret gösterdim çünkü kongre 

boyunca mesleğin henüz eğitim aşamasında 

olup sürekli başkaları tarafından umutsuzluk 

aşılanan üniversiteli gençlerin perspektifini 

yakalamak ancak bu şekilde mümkün olabi-

lirdi. Bu nedenle kongre boyunca ikili ilişkilere 

önem vererek olabildiğince farklı meslekta-

şımın görüş ve önerilerini almaya çalışırken, 

kongrede bulunan otoritelerin ve konuşmacı-

ların bilgi ve birikimleri arasında köprü oluştur-

maya çalıştım.

Ve yukarıda bahsettiğim soruma aldığım ce-

vaba dönersek... Evet aslında kimsenin umut-

suzluğa düşmesine gerek yok. Çünkü genç 

nesil bu mesleği olması gerektiği gibi geliş-

tirmeye, değiştirmeye, hakkını sonuna kadar 

savunmaya hazır durumda. Kongre boyunca 

hissettiğim tam da şuydu sanırım: Gençler ola-

rak öne çıkmaya ve elimizi taşın altına sokma-

ya hazırız, biz bu mesleği seviyoruz ve gereken 

neyse yapacağız.

Kongre ile ilgili izlenimlerimde belki somut 

ifadelerden ve yapılan çalışmalardan da bah-

setmek gerekirdi ama ben bu sefer hislere 

ve duygulara yönelmeyi tercih ettim. Çünkü 

bizi ileriye götürecek, birlik ve beraberliğimizi 

güçlendirip daimi kılacak sahip olduğumuz 

en güçlü silahın bu hisler olduğunu düşünü-

yorum. Gerisinin gelmesi için de aslında çok 

da birşeye gerek yok... Biraz çalışma özveri ve 

mesleğimize olan sevgimiz...

TEBGK
1. Ulusal Gençlik Kongresi İzlenimleri

Ecz. Serkan KILLIOĞLU
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Bu ara çok sık duyduğumuz bir söz ‘ORTAK’ olmalı-

yız ‘BİRLİK’ olmalıyız. Evet bu çok doğru da dillendiren-

lerin bizden değil, meslektaş değil, işletmeci sermaye 

grupları olması çok ürkütücü değil mi?  Neden ben 

büyük bir sermaye gücüne sahip bir işletmeciyle or-

tak hareket edeyim, neden kendimi kullandırayım ve 

onun benim üzerimden gücüne güç katmasına göz 

yumayım, dünyada zincir eczanelerle isimleri birlikte 

anılan işletmecilere meydanı boş bırakayım? Eğer bir 

birliktelikten bir ortaklıktan söz edilecekse bu meslek-

taş ortaklığı olmalıdır. Mantıklı olan güvenilir olan ve 

olması gereken budur. 

Kooperatifle ilgili tarihçesi, nasıl kurulduğu, neden 

ihtiyaç olduğu ve bugünlere hangi şartlarda gelindi-

ğiyle ilgili bir ön bilgi vermek istemiyorum. 

Kooperatifçilik ve örgütlülük ruhunun biz eczacılar-

da zaten olduğunu düşünüyorum. Kooperatif bizler 

için büyük bir güç ve elzem bir birliktelik. Yaşça ben-

den büyük meslektaşlarım bir korkunç hikaye gibi 

‘’eskiden böyle miydi ilaç bulamazdık ilaç, bu özel de-

polar kafalarına göre satardı satmazdı, parmaklarının 

ucunda oynatırdı bizleri’’ diye anlatırlar kooperatifsiz 

yılların zorluğunu. İnsanoğlu her zaman olduğu gibi 

o zor günleri de maalesef çabuk unutmuşa benziyor.  

 Sadece bir kooperatif gönüllüsü olarak demek iste-

diğim şudur ki, kooperatifler bizim için bahsedilen ec-

zacı ortaklığını ve birlikteliğini hayata geçirmelidir ve 

geçirecektir. Biz onları desteklediğimiz sürece bizlerin 

çıkarları doğrultusunda ihtiyaçlarımızı giderecektir.

Ya Seçkin Eczane Değilseniz?

Ecz. Hikmet GÜNEŞ
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Serbest eczanelerin üye olduğu yabancı sermaye 

şirketleri şimdilik güzel şartlarla eczanelere yardım 

teklifleri götürüyorlar. Fakat bunu tabi ki her eczane-

ye götürmeyecekler. Seçkin eczane değilseniz olayın 

dışında yalnız kalacaksınız. Tek başınıza o güçlü or-

takları olan seçkin eczanelerle rekabet ne kadar nasıl 

mümkün olur bir düşününüz. Tek ihtiyacımız olan hali 

hazırda bizlere hizmet etmek için bekleyen koopera-

tiflerimizi desteklemek ve güçlendirmek. 

Kooperatif benim için güven demek, samimiyet 

demek, doğruluk dürüstlük demek, aynı zamanda 

karlılık demek, dost demek, yardım demek. Şimdi 

eskimiş kooperatif fikirlerinizi bir kenara bırakıp yeni-

lenen kooperatifçiliği ve yeni projeleri can kulağı ile 

dinlemeli ve desteklemeliyiz. Onlarda bizim için mak-

simum karlılıkta nasıl çalışabiliriz, giderlerimizi mini-

muma nasıl indirebiliriz, bir ürünü en uygun hangi 

şartlarda alırız, bütün bunlar için yapılması gerekenler 

nelerdir, ihtiyacımız olan eczane desteğini nasıl kar-

şılarlar, tüm bunlar için kafa yoran yepyeni projeleri 

olan bir kooperatife dönüşmektedir. Adana’da hizmet 

veren bu kooperatifleri değerlendirmeliyiz.

 Yarın herkes kendine bir sermaye ortağı bulup şu 

veya bu eczanesi adı altında piyasayı zorlarken biz 

kooperatif eczaneleri olarak onların en büyük rakibi 

olacağız. Biz birbirimize o sermayelerin belli çıkarlar 

karşılığında yaptıkları yardımları hiçbir beklenti ve 

çıkar gütmeden yapacağız. Bu günler çok uzak gibi 

görünebilir bazılarımıza ama inanın değişim çok hızlı 

giriyor hayatımıza. Hali hazırda özel depoların imkan-

ları, teklifleri de cazip görünebilir, fakat bugünümüzü 

ve yarınımızı iyi hesaplamalıyız ve neyin ne olduğunu 

anlamalıyız. Her şey göründüğü gibi iyi olmayabilir. 

Son olarak kooperatiflerdeki yepyeni değişimleri 

gözlemlemenizi ve değerlendirmenizi diliyorum.      

Gelecek günlerimiz çok daha güneşli olsun...

“Kanaatım odur ki;
birleşmede kesin

olarak kuvvet vardır.

K o o p e r a t i f
yapmak

maddi ve manevi
güçleri, zeka
ve becerileri

birleştirmektir.
(1 Şubat 1931, İzmir Ticaret Odası)
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ABD’nin doğusunda bulunan Batı Virginia Eyaleti’nde son yıllarda artan pnömokonyoz 

vakalarını araştıran Howard Berkes isimli haberci, hastalığı şu şekilde anlatıyor: “Siyah 

akciğerden muzdarip bir grup işçiyle biraz zaman geçirdik. Bu ölmek için korkunç bir yol. Ve bu 

madenciler başlarına gelenin ne olduğunu biliyorlar. Ölüyorlar. Yavaş yavaş nefes alma yetile-

rini kaybediyorlar. Çim biçmek gibi kolay işler - veya konuştuğumuz bir madenci bize 2 yaşın-

daki torununu birkaç saniyeden fazla tutamadığını söyledi - siyah akciğerle imkansız hale ge-

liyor. Ve bu gittikçe kötüleşir. Düzeltemezsin. Tedavi yok. Ve sonunda bazı madenciler yemekle 

nefes almak arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar, çünkü ikisini birden yapamıyorlar. 

Bazıları uykuya dalmaktan korkuyorlar, çünkü uykuda o nefesi çekecek kuvveti toplayamıyor-

lar. Konuştuğumuz bir doktor bunun hakkında, bir vidayla boğazınızı günden güne, yıldan yıla 

sıkıştırmaya benzediğini söyledi. Nefes alma yetinizi kaybediyorsunuz.”

Pnömokonyoz Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “akciğerlerde toz birikimi ve buna bağlı doku 

reaksiyonları” olarak tanımlanmıştır. Pnömokonyozlar tozun çeşidine göre isimlendirilirler. Silikozis ve kömür 

işçisi pnömokonyozu (KİP) en sık rastlanan pnömokonyoz türleridir. Asbestozis, boksit fibrozis, siderosis gibi 

diğer pnömokonyoz türleri sayılabilir. Toza maruz kalınan işlerde çalışanların sağlık sorunlarıyla ilgili Hipokrat’a 

kadar uzanan pek çok tarihi referans verilebilse de (Hipokrat zorlukla nefes alan, acı çeken, cildi soluk maden 

kazıcısından bahseder) Georgius Agricola takma adını kullanan Alman bilim insanı Georg Bauer’in 1556 yılın-

da yayınlanan De Re Metallica (Tür. Metallerin Doğası Üzerine) isimli kitabında yer alan “korozif etkiye sahip 

toz akciğerleri tüketir” ifadesi spesifik olarak pnömokonyozun en azından bu tarihten beri bilindiğini gösterir.

Ecz. Buğra ÜSGÜLOĞLU

Kömür İşçisi Pnömokonyozu
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Kömür işçisi pnömokonyozu (KİP) iki kategoriye 

ayrılır : Basit kömür işçisi pnömokonyozu ve komp-

like kömür işçisi pnömokonyozu (progressif massif 

fibrozis, PMF). Karbonun hücresel bir reaksiyona yol 

açmadan birikmesine antrakoz adı verilir ve çeşitli 

seviyelerde kent sakinlerinde ve sigara tiryakilerin-

de de bulunur. Solunan kömür tozu terminal bron-

şiyollere ulaştığında karbon alveoler ve interstisyel 

makrofajlar tarafından fagosite edilir ve mukus 

içinde veya lenfatik drenajla atılır. Aşırı maruziyette 

ise eliminasyon mekanizmaları başarısızlığa uğrar. 

Toz içeren makrofajlar alveollerde birikir ve immun 

yanıta sebep olur. Bu yanıtta yer alan fibroblastlar 

retikülin salgılayarak makrofajları hapsederler. Mak-

rofajların lizise uğramaları fibroblastik yanıtı daha 

da arttırarak bölgeye daha çok retikülin salgılanma-

sına sebep olur. Makrofajların bir kısmının lenf da-

marlarına taşınmasıyla buralarda oluşan interstisyel 

fibrozis arteriolleri boğmaya başlar. Zamanla daha 

çok ölü makrofaj, fibroblast, retikülin ve kollajenin 

damarlarda depolanması buralarda iskemik nekroz 

oluşmasına yol açar. Kömür tozu ve makrofajların 

biriktiği odaklara kömür makülleri adı verilir. Kömür 

makulleri genişleyerek ve birleşerek interstisyel fib-

rozis bölgeleri oluştururlar. Bu bölgelerde respira-

tuvar bronşiyollerin distansiyonuna sebep olurlar 

ve amfizem odakları oluşmaya başlar. Maküllerin 

genişlemeye devam etmesi progresif - massif fibro-

zise neden olur. Romatoid artrit ve progresif massif 

fibrozisin birlikte bulunması ise Kaplan Sendromu 

olarak bilinir.

En yüksek risk altındaki meslek grubu kömür ma-

dencileri olmakla birlikte diş protez teknisyenliği, 

kot taşlama işçiliği, cam dökümcülüğü gibi birçok 

meslek ve akü fabrikaları, tershaneler, lastik ve boya 
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sanayisi, marangozluk, mobilyacılık gibi iş kolların-

da çalışanlar da risk altındadır. Sigara kullanımı kli-

rens mekanizmasını inhibe ederek KİP oluşumunu 

hızlandırır. Kömür tozuna maruz kalma süresi ve 

yoğunluğu da KİP oluşma hızını etkiler. Etkilenen 

madencilerin çoğunluğu 50 yaşın üzerindedir ve 

maruziyet ortadan kalkmasına rağmen akciğer 

fonksiyon kaybının devam ettiği gösterilmiştir.

Türkiye’de 2002-2004 yılları arasında teşhis edi-

len mesleki hastalık vakaları arasında madencilik 

sektöründen kaynaklanan vakaların bütün vaka-

lara oranı sırasıyla 313/601, 301/440, 131/384 ola-

rak bulunmuştur. Bunların arasında teşhis edilmiş 

pnömokonyoz vakaları sayısı sırasıyla 179, 288 ve 

131’dir. TÜİK tarafından yayınlanan 2013 yılına ait 

“İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma 

Sonuçları”na göre son 12 ay içinde işe bağlı sağlık 

sorununa maruz kalan çalışan oranının en yoğun 

olduğu sektör %5.5 ile madencilik ve taş ocakçılı-

ğı sektörüdür. SSK istatistiklerine göre 1978-1984 

yılları arasında teşhis edilmiş KİP vakaları 90-250 

aralığındadır. KİP prevalansı 1978-2003 tarihleri 

arasında TTK bünyesinde %9.5 olarak, 1985-2004 

yılları arasında ise %1.23-6.23 arasında saptanmış-

tır. 2010 yılında TTK bünyesinde faaliyet gösteren 

3 bölgenin (Karadon, Üzülmez ve Amasra) tüm ye-

raltı çalışanlarının dahil edildiği bir çalışmada KİP 

prevelansı %1.7 olarak bulunmuştu ve bu değerler 

dünyada görülen %3-5 prevelansının altındaydı. Bu 

sonuçta TTK bünyesinde 1980’den itibaren alınan 

önlemlerle birlikte eski işçilerin emekli edilmesi ve 

yerlerine alınan yeni işçilerin çalışmaya dahil edil-

mesinin de etkili olduğu değerlendirilmiştir.

Meslek hastalıklarının teşhisi konusunda hangi ko-

numda olduğumuza dair daha yerinde bir algıya sa-

hip olmak için Mühendis ve Makina dergisinin Nisan 

2007 sayısında yer alan, dönemin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-

dürü Erhan Batur’un ifadelerine kulak vermemiz ye-

rinde olacaktır: “Aslında Türkiye’de; özellikle meslek 

hastalıklarını teşhis mekanizması yıllardır çalışmıyor ve 

birkaç gün, birkaç yıl içerisinde hemen çalıştırabilece-

ğiniz bir mekanizma da değil. Yapamadığınız şeyleri 

yapabilir hale gelmek ya da iyi yapamadığınız şeyleri
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iyi yapabilir hale gelmek gerekiyor. Meslek hastalık-

larını bir taraftan azaltmaya çalışırken, bir taraftan bel-

ki bir paradoks aslında; çok iyi teşhis edilmesini sağlar-

sak meslek hastalıklarının önümüzdeki dönemlerde 

sayısal olarak yükseldiğini göreceğiz; yani bir defa bu 

tespitleri yapmak gerekiyor.” 2009 yılında gerçekçi is-

tatistiklere göre beklenen meslek hastalığı sayısının 

35000-105000 arasında olmasına rağmen 429 vaka’ 

nın bildirilmesi, teşhis sorununun boyutlarını ortaya 

koyuyor. 2001-2003 yılları arasında linyit madenle-

rinde yapılan bir çalışmada incelenen 2464 olgunun 

333(%13.5)’ünde pnömokonyozla uyumlu değişiklik-

ler saptanması ve bu olguların 25 tanesinin komplike 

kömür işçisi pnömokonyozu olduğu belirlenmesinin 

daha gerçekçi bir görüntü sunduğu söylenebilir. Bu 

çalışmada bulunan pnömokonyoz prevalansının ABD 

gibi gelişmiş ülkelerde etkin toz kontrol önlemlerin-

den önceki dönemdeki prevalans değerleri ile kıyasla-

nabilir düzeyde olduğu belirtilmiştir. TTK bünyesinde 

çalışan işçilerin hastalıklarının tespiti meslek hastalık-

ları hastaneleri tarafından yapılırken, özel işletmelerde 

çalışan işçilerin hastalıklarının tespitinin işyeri hekimi 

ve özel hastaneler tarafından yapılmakta olması özel 

sektörde hastalıkların tespitinin daha güç olmasına, 

sebep olmaktadır. Çok sayıda kaçak madende sigor-

tasız ve çok kötü şartlarda çalışan işçinin bu istatistik-

lere dahil olmadığı da göz önünde bulundurulursa 

sorunun boyutunun görünenin çok ötesinde olduğu 

rahatlıkla anlaşılabilir. Buzdağının görünmeyen kısmı 

hakkında sadece tahminlere sahibiz.

Progresif massif fibrozisin madencilerin top-

lu ölümlerinden sonra dinlemeye alıştığımız “tatlı 

ölüm” değerlendirmesine, bu değerlendirmenin 

metan zehirlenmesi gerçekleşmeden önce son na-

mazlarını veya geride kalanlara bırakılacak notları 

yetiştirmeye çalışarak, avuç içi kadar odalarda üst 

üste yığılarak hayatını kaybeden insanların korkula-

rını ıskaladığını hesaba kattığımızda bile, uyumsuz 

bir son olduğu muhakkak. Önümüzdeki sürecin ça-

lıştığı hastanede kanalizasyon temizlerken kaptığı 

enfeksiyon yüzünden 28 yaşında hayatını kaybeden 

Zafer Açıkgözoğlu’nun arkadaşlarına hitaben yazdı-

ğı şu satırları haksız çıkartmasını umarım: “Biliyorum 

arkamdan iki gün ağlayıp üçüncü gün unutacaksı-

nız. Hayatınıza hiçbir şey olmamış gibi devam ede-

ceksiniz. Benden önce her sene ölen 1500 işçi gibi. 

Soma’da ölen 301 maden işçisi gibi.”
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“Biliyorum arkamdan iki gün ağlayıp

üçüncü gün unutacaksınız.

Hayatınıza hiçbir şey olmamış gibi devam 

edeceksiniz. Benden önce her sene

ölen 1500 işçi gibi.

Soma’da ölen 301 maden işçisi gibi.”
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O yılları üniversite ortamında yaşamış bir insan olarak 

çok iyi bilirim. Neşe Gülersoy, Işık Boyacıgiller ve arkadaşla-

rının işi gücü bırakıp, can güvenliğini umursamayıp, ecza-

nelerin birlikte hareket ederek daha iyi şartlarda ilaç alabil-

melerini sağlamak için kooperatif derdine düştüğü ve çok 

küçük bir sermaye ile bu oluşumun tohumunu attığı yılları. 

Ortak hareket edebilmenin en üst boyutlarda sergilendiği 

bu oluşumu daha sonra başka ecza kooperatifleri izledi. 

İnsanlar büyük bir şevkle bu şemsiyenin altında yer aldılar. 

Ancak geçen süreç içerisinde küçük küçük ülke geneline da-

ğılmış olan bu yapıları birer logo olarak kabul edip birleş-

tirmek ve çok güçlü bir oluşuma ulaşabilmek yerine, “yeter 

ki benim olsun da küçük olmasında sakınca yok” mantığı 

ile yalnızlaştırmayı yeğlediler. Her bir ecza kooperatifi gücü 

kendi içlerinde arttırmayı ve diğer ecza kooperatiflerinin 

kendilerine katılmalarını yani ilhak etmelerini savundular. 

Türk Eczacılar Birliği’nin kendi ekonomik örgütlenmesini 

yeterince sahiplenmemesi ve daha sonra oluşturulan Türk 

Ecza Kooperatifleri Birliği’nin etkin rol oynayamaması, Ecza 

Kooperatiflerinin yönetimsel hatalara düşüp birer birer 

kaybolmasına neden oldu. Ekonomik kaos bittikten sonra 

ayakta kalan ya da kendini toparlayıp yeniden faaliyete 

başlayan ecza kooperatifleri ise üretim, temin ve dağıtım 

kooperatifi olmayı ve birlikte hareket etmeyi bir kenara atıp 

salt dağıtım işi ile uğraşıp sadece kendilerine üye olan ve 

çalışmak isteyen eczacılara ilaç satmayı yeğlediler. Dışarıda 

kalan eczacıların neden dışarıda kaldığına ve onları sisteme 

nasıl dahil edebileceklerine hiç kimse kafa yormak istemedi. 

Kooperatifçiliği daha üst seviyelere taşımayı sadece kendi 

istekleriyle katılan eczacıların sayesinde üye sayısının artışı 

ve cirosal anlamda değerlendirildi. Yakın bölge kooperatif-

leri ile ortaklaşa çalışma yerine çatışma ön plana çıkartıldı. 

Her gün kaldırımlarda hazan yaprakları ile birlikte kur-

şunlanan insanların toplandığı yıllarda, yüreği birlikte bir-

şeyler yapmak aşkıyla yanan bu insanların açtığı yolda 

geldiğimiz nokta işte bu. Ve şartların eczaneleri zorladığı ve 

birer birer yokettiği, sürecin yokoluşa doğru sürüklediği bir 

ortamda, bir zamanlar büyük bir dağıtım kanalının sahip-

liğini yapmış bir vatandaş çıkıp kürsüden “ Eyyyyy eczacılar 

aklınızı başınıza toplayın” şeklinde özetlenecek bir tespitte 

bulunmuş. Kim inkar edebilir Türkiye’ deki 25.000 eczaneden 

10.000 tanesinin batık durumda olduğunu. Sıfır iskonto ile 

çalışan eczanelerin tamamı batık durumda. Yani içinde bu-

lunduğumuz sektör batmış ama biz halen “Yeter ki benim 

olsun batık olması dert değil ” diyoruz ya da batanların pa-

zar paylarının da bize kalacağını sanarak ellerimizi ovalıyo-

ruz. Sonra da bir vatandaş çıkıp bu gerçeği bizim gözümüze 

sokunca kıyamet kopartıyoruz “Sen de kimsin” diye. Neden 

karşı çıkıyoruz “patronluktan vazgeçin ortak olun zincir 

oluşturun” önerisine? Kim garanti edebilir bizim oluşturma-

dığımız zinciri yarınlarda başkalarının oluşturmayacağına 

ve bu zincirde 3 kuruş maaşa mahkum edilmeyeceğimize? 

Ya da eczanelerin birer ikişer ortadan kaybolup yerini az 

ama çok güçlü bireysel eczanelere bırakmayacağına. Bir 

taraftan geleceğimiz ile ilgili hiçbir çabanın içinde olmadan 

sadece kısıtlamalarla, yasaklamalarla günü kurtarmaya ça-

balarken diğer taraftan çok yetersiz bile olsa sunulan öneri-

leri irdelemeden anında reddetme refleksine girmek hiç de 

akılcı değil. 

Önerinin kimden geldiği hiç önemli değil. Son derece 

doğru; “Aynı işi yapan ortak olmalıdır.”

Adres de belli zaten. Zamanında Neşe Gülersoy, Işık Bo-

yacıgiller ve arkadaşlarının açtığı yolda yürümek. Yapılma-

sı gereken ilk şey tüm ecza kooperatiflerini tek çatı altında 

birleştirmek ve devamında ise tüm eczaneleri bu oluşuma 

dahil edip onları kooperatif eczanelerine dönüştürmek.

Kooperatif eczanelerinin oluşturacağı zincir hem bizim 

dışımızda oluşacak zincirleri engelleyecek, hem de tüm ör-

gütü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturacaktır. Eğer bunu 

biz düşünemez, bir araya gelemez ve hayata geçiremezsek 

hiç endişeniz olmasın yarın birisi gelir bizim yerimize bunla-

rı yapar. Bunu yapacak olan bir zamanlar iddia edildiği gibi 

bir dağıtım kanalının sahibi ya da bir marketler zincirinin 

olması hiç önemli değil. Sonuçta ne biz “Patron” olarak ka-

labileceğiz, ne de bir eczanenin sahibi.

“Patron” 
Ecz. İbrahim ŞUMNU
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19. yüzyılın sonlarında Freud Obsesif Kompul-

sif Bozukluk (OKB) hakkında ilk bilimsel hipotezleri 

ortaya atan kişi olmuştur. Obsesyonlar ve kompul-

siyonlar Freud’dan çok önceleri de tanımlanmış 

ancak ayrı bir nozografik kategori olmaktan çok 

mental dejenerasyon veya Janet’nin öne sürdüğü 

gibi, psişik zayıflıkla açıklanmıştır.

Freud OKB’yi ; “Hastanın zihni, gerçekte kendisini 

hiç ilgilendirmeyen düşüncelerle doludur ve ken-

disine yabancı gelen dürtüler hissetmektedir; ara-

da bir karşı duramadığı eylemlere geçmek zorun-

da kalır. Zihnine takılan bu düşünceler  hasta için 

hiçbir anlam taşımadığı gibi, çoğu kez kendisine 

de saçma gelir. Bu düşünceler aslında hiçbir zaman 

eyleme dönüşmezse de, hastanın, bu düşünceleri 

anımsatan durumlardan sürekli kaçmasına neden 

olurlar. Hastanın kendi istemi dışında yaptığı dav-

ranışlar, günlük yaşamın olağan etkinlikleri olan yı-

kanma gibi eylemlerin abartılmış ve törensel biçim-

lerinden öteye gitmez; ne var ki, obsesif eylem veya 

kompulsiyon denilen bu zararsız davranışlar kişinin 

istemi dışında yapılırlar”şeklinde tanımlamıştır.

Hemen hemen herkesin hayatında çok düşündüğü bişeyler 
vardır ya da uğurlu bir sayısı, çok sevdiği bir renk, sırayla 

yaptığınız işler... peki bu durumun bir hastalık olabileceğini hiç 
düşündünüz mü? Muhtemelen değildir ama yine de Obsesif 

Kompulsif Bozukluk Hastalığına bir göz atalım... 

takıntı

Ecz. Zühal Seher CENGİZ

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
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Obsesyonlar yineleyici, istemdışı, kişinin kendi 

zihninin ürünü olan,rahatsız edici olduğu için ki-

şinin zihninden uzaklaştırmaya çalıştığı sıkıntı ve 

huzursuzluk veren düşünce ve dürtülerdir. Hastalar 

tarafından takıntı, saplantı, evham ya da vesvese 

olarak tanımlanır.

Kompulsiyonlar ise obsesyonların neden olduğu 

anksiyeteyi azaltmak ya da yok etmek için yapılan 

yineleyici davranışlardır. Kompulsiyonlar zorlantı 

olarak ifade edilirler.

Pislik ve mikrop bulaşmasından korkmak bir ob-

sesyonken, tekrar tekrar ellerini yıkamak ya da tek-

rar tekrar yıkanmak bir kompulsiyondur.

Elektrikli aletlerin fişlerinin prizde takılı kaldığın-

dan kuşkulanmak obsesyonken, sürekli kontrol et-

mek bir kompulsiyondur.

Başkasına zarar vermekten veya hata yapmaktan 

korkmak, simetri, kusursuzluk arayışı da obsesyon-

lara örnek verilirken ; belirli kelime ya da cümleleri 

tekrarlamak, işleri belirli bir sayıda yapmak, değerli 

olmayan şeyleri toplamak kompulsiyonlara örnek 

verilebilir.

Düşünce ve davranışların günlük yaşamı olumsuz 

etkileyecek kadar yoğun ve sürekli olması durumun-

da OKB’ den bahsedilir. Kapının kilitli olup olmadı-

ğına bir kez bakmak sıradan bir davranışken,sürekli 

kontrol etmeye başlamak bir hastalık belirtisidir.

OKB’nin oluşmasında ; genetik faktörler,serotonin 

işlevinde bozukluk, çocukluk çağı travmaları, karak-

ter özellikleri etkilidir. Ayrıca streptokok bakterisinin 

neden olduğu belli bir tür enfeksiyonunda etkili ol-

duğu düşünülmektedir.

OKB en çok ergenlik ve genç erişkinlik dönemin-

de başlar.Bu dönemde her iki cinste de eşit düzey-

de görülmektedir. 40 yaşından sonra nadiren başlar, 

çocukluk döneminde ise erkek çocuklarda daha sık 

rastlanır.

Yetişkin OKB hastalarında yapılan çalışmalara 

göre; bu hastaların beyinlerindeki orbitofrontal 

kortex, kaudat nükleus ve singulat kortexin aşırı ça-

lıştığı düşünülmektedir. Hastaların bu beyin bölge-

lerinde kanlanma ve metabolizma hızı artmıştır. Bu 

sebeple tedavide bu bölgeyi normal hale getirmek 

amaçlanır.

İlaç tedavisi ile Bilişsel-Davranışçı tedavinin tek 

başlarına ya da her ikisinin kombine edilmiş şeklinin 

erişkin OKB hastalarında etkili olduğu gösterilmiştir.

Ayrıca elektrokonvülzif tedavi ve psikoşirürji de kul-

lanılan yöntemlerdendir.
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- Davranşçı-bilişsel terapide en çok alıştırma ve 

tepkiyi engelleme teknikleri kullanılır. Her iki teknik-

te de amaç; eski uyumsuz tepkilerin söndürülmesi 

ve bunların yerine daha sağlıklı ve yeni davranış-

ların kazanılmasıdır. Davranış tedavilerinde hasta 

obsesyonlarla karşı karşıya getirilir ama kompul-

siyon oluşmasına izin verilmez. Bu tarz alıştırma 

tedavileri ya gerçek yaşam koşullarında ya da ha-

yalleme yoluyla uygulanabilir.Gerçek yaşam koşul-

larında uygulanan tedaviler iyi sonuç vermektedir.

başarı oranının yüksekliği ve nüks oranının düşük 

olması bilişsel-davranışçı tedaviyi OKB tedavisinde 

önemli kılmaktadır.

- İlaç tedavisinde en çok serotonin geri alım in-

hibitörleri kullanılır. Klomipramin, fluvoksamin, 

fluoksetin, sertralin, sitalopram, paroksetin ve tra-

zodon hem OKB de hem de depresonda etkilidir. 

Ancak depresyonda 3-4 hafta sonra etkili iken OKB 

de bu süre 10 haftadan fazla sürmektedir.Obez ya 

da kilo sorunu olan hastalarda fluoksetin ya da 

fluvoksamin tercih edilir. Kabızlık problemi olan 

hastalarda ise sertralin tercih edilmektedir.Klomip-

ramin selektif serotonin geri alım inhibitörü olmasa 

da antiobsesyonel etkisi vardır ve bazen antidepre-

sif etkisinden önce ya da eş zamanlı olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Tedaviye günde 25 mg klomipra-

min ile başlanır ve yavaş yavaş 300 mg a kadar çı-

kabilir.Ancak tedavi bitiminde yüksek oranda nüks 

görülmektedir. Bu nedenle düzelme gösteren has-

talarda ilaç tedavisi 18 aya kadar devam ettirilme-

lidir. Fluoksetin OKB li hastalarda günde 20-80mg, 

fluvoksamin 100-300mg, sertralin ise50-200mg 

dozda kullanılabilinir. Ayrıca bazı anksiyolitiklerde 

tedavide kullanılmaktadır.

Çocuk hastalarda selektif serotonin geri alım in-

hibitörlerinin etkinlik sırası ise; fluoksetin, fluvoksa-

min, sertralin ve paroksetindir. Çocuk hastalarda en 

az iki serotonin geri alım inhibitörü kullanılmasına 

karşın yanıt alınamazsa klonazepam, buspiron, ha-

loperidol, risperidon ya da ikinci bir serotonin geri 

alım inhibitörü ekleme biçiminde tedavi oluşturu-

labilir.

- Elektrokonvülzif tedavisi ise bilişsel-davranışçı 

tedavi ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda 

kullanılır. Okb ye %50-60 arasında yanıt alınır.

- Psikoşirürji ise ülkemizde kullanılmayan bir yön-

temdir. Cerrahi girişimlerle prefontal kortex ile bazal 

ganglionlar arasındaki nöronal halka üzerinde lez-

yon oluşturularak bu halkanın artmış işlevi azaltılır.
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Duayen Eczacılarımız var bizim; yıllarını, 

ömrünü vermiş, kendini adamış… Hangi bi-

riyle oturup iki lafın belini kırsak laf dönüp do-

laşıp eski günlere geliveriyor. Öyle güzel anılar, 

öyle hoş hatıralarla dolular ki. Anlatırken du-

daklarda bir tebessüm, gözler uzaklara dalı-

yor, sonra derin bir iç çekiş. Evet çok şey değişti. 

Meslekte geçen her bir yıl için ne yazık ki; son-

raki yıllarda “nispeten iyiydi” denilir oldu.

Maalesef ile başlayan cümleler kurar olduk. 

Maalesef bu dalgalı okyanuslarda rotamı-

zı belirleyen bizler değiliz artık. Ya bir dümen 

kalmamış ortada, ya da... Bizim gemimizden 

bahsediyorum; Eczacıların gemisi. Sen kendini 

her ne kadar ayrı görsen de, sen de bu gemide-

sin saygıdeğer eczacım! Belki de kendine özel 

küçük bir sandal yaptın diye ötekileri veya ge-

mini umursamıyor olabilirsin. Ama unutma ki 

seni okyanusun azgın dalgalarından koruyan 

küçük sandalın değil, umursamadığın gemin-

dir. Suya inmedi henüz küçük sandallar. Uma-

rım küçük sandalının seni ne kadar koruyabi-

leceğini görmekle imtihan olmazsın. Çünkü o 

zaman her şey çoktan bitmiş demektir; senin 

için de bizim için de.

Bir borcumuz var bizim unutma. Öylesine 

güzel, öylesine saygın bir meslek; öylesine de-

ğerli bir etiket bırakmış olan merhum meslek-

taşlarımıza borcumuz var, unutma.

Mesai saatlerin içerisinde kalsın eczanen, 

makamın, görev yerin. Bedenen ayrılmakla 

çıkamıyorsun oradan. Ruhen oradasın, fikren 

oradasın, zihnen oradasın. Eczacım dört du-

vara kapatıyorsun kendini, yapma! Sen kendi 

çemberinde yaşadığın sürece savrulmaya, ek-

silmeye devam edeceğiz, hep birlikte.

Gel güç ver bize, güç kazan bizimle. Odamı-

za, birliğimize gel. Sen olmadan hep bir eksik 

kalacağız. Hiçbir eczacı senin vereceklerini 

vermeyecek bize. Senden bir tane var ve bize 

lazım olan sadece sende var.

Gel bir cümle kur ya da sadece dinle,  
Ama gel, bir ol bizimle,

Gel saygıdeğer meslektaşım,
İhtiyacımız var sana.

Ecz. Gürkan KÖSE

İhtiyacımız Var SANA
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Günlük hayatımızda duymaya alıştığımız belki de bu yüzden ciddiyetini ve doğurabileceği sorunları   çok sorgulamadığımız 
bir hastalık alerji. Çevrenizde mutlaka  belli  gıdalara alerjisi olduğu için  tükettiği gıda ürünlerine  dikkat etmek zorunda olan 
ya da tedavisi gereğince kullanması   gereken bir ilacı alamayan aksi takdirde hayati riskler yaşayabilecek birileri mevcuttur. 
Daha çok  dikkat edilmesi gerekenler yani bebeklerde ve çocuklarda risk daha fazladır. Besin alerjisi olan bir besini tüketen 
çocuğun vücuduyla ilgili - bilinmeyen bir sebepten  ötürü - yaşayabileceği korkutucu tabloyu  eminim yakınımızdaki hiçbir 
çocuğun tecrübe etmesini  istemeyiz. 

Alerji henüz  tam olarak  çözülememiş olması  nedeniyle tıp  dünyasının hala çekindiği bir alandır. Yapılan araştırma ve 
çalışmalar  sonucunda  alerjiyi  tetikleyen  durumun  tam  olarak aydınlatılamamış olması önüne geçilmesini de  zorlaştırmakta.  
Hastalığı  ilginçleştiren  yönlerinden birisi de batılılaşmanın ve sanayileşmenin daha  fazla olduğu ( özellikle Avrupa ülkeler-
inde) hızla artması. Genelde  gelişmişlik düzeyi az olan ülkelerde görmeye  alıştığımız  bu tabloyu  Avrupa  ülkelerinde 
görmek  şaşırtıcıdır. Bu konuda elbette  hakim olan  bir  görüş mevcuttur. Özellikle  aile yapısının  küçülmesi,  enfeksiyonların  
ve  paraziter hastalıkların azalması, kişisel hijyenin  iyileşmesi  gibi batılı  yaşam stilinin  önemli  rol oynadığı düşünülmektedir.

Ecz. Esra HAKÖVER
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gy  Organızation) alerjiyi  immunolojik  mekanizma-

ların  başlattığı  bir  aşırı  duyarlılık  (hipersensivite)  

reaksiyonu  olarak  tanımlıyor. Yani  vücut  dış  kay-

naklı zararsız bir  proteini (  antijen)  tehdit  olarak  

algılayıp anormal  ve   abartılı  immun    cevap  ve-

riyor.  İlk kez  1906  yılında Von  Pirguet  tarafından 

kullanılmış  ve değişik  iş  veya  değişik  reaksiyon  

anlamına  gelmektedir. 

Vücutta  alerjik  bir  reaksiyon  oluşması için vücu-

dun  önceden  o antijenle  karşılaşmış  olması  ge-

rekmektedir.  Yani  daha  önce  vücudun  nedensiz  

bir  savunma içine  girip  antijen  olarak  gördüğü  

madde  kalıcı  hafızaya alınıyor. Ve  vücuda  ikinci  

girişinde  immun  mekanizmanın  savunmasıyla  

karşılaşıyor.  Alerjik  reaksiyonların  ve  hipersensi-

vitenin oluştuğu  durum  tam  olarak bu savunma  

hali.  Örneğin  x  maddesine  cilt   ilk  olarak  temas  

ettiği  zaman  alerjik  bir  hastanın  vücudunda  ne-

ler  olduğuna  bir  göz  atalım. Öncellikle  cildi  aşıp  

kana  ulaşan  alerjen  madde  dentrik  hücre  tara-

fından  alınıp  parçalanıyor.  Ardından  ona  uyan  

bir  reseptör  taşıyan  olgunlaşmamış  yardımcı  T  

hücresi  alerjene   bağlanıyor  ve  Tip1’e  dönüşmesi  

gereken  hücre  olgunlaşarak  Tip 2 yardımcı  T  hüc-

resine (Th2)  dönüşüyor.  Vücutta  T1-T2  dengesinin  

T2  lehine  dönüşmesi  tetikleyici  unsur  oluyor.  De-

vamında  Th2  hücreleri  B lenfositelere  kenetlenip  

çeşitli  haberciler  salgılıyorlar. Bu  salınım  sonucun-

da  B lenfositler  plazma  hücrelerine  dönüşüyor  ve  

E tipi  immünoglobülin  ( IgE antikor )  üretimine  yol  

açılmış  oluyor. Bu  sürecin  sonunda  meydana  ge-

len  IgE   antikorlarının  aynı  alerjenle  tekrar  karşı-

laşılması  durumu  alerjiyi  tetikleyen  faktör  oluyor. 

Vücut  aynı  alerjenle  karşılaştığı  zaman  yolculu-

ğun  tehlikeli  kısmı  başlıyor.  Alerjenler  hali  hazırda  

mast hücresinden  histamin  ve  lökotrienlerin de  

bulunduğu  haberciler  dokulara  saldırarak  reak-

siyonlara  neden  oluyor.  Anlattığımız  tablo  cildi  

alerjik  reaksiyon  sonucu  şişen,  kızaran,  kaşınan  

bir  hastanın  kısa  bir  süreçte  vücudunun   yabancı  

bir  maddeye  karşı  verdiği  tepkidir. Özetle  vücut  

tehlike  kabul  ettiği  bir  maddeye  karşı savaşırken  

aslında  kendi  sistemine  zarar  vermektedir. 

Alerjinin  ve  alerji  kaynaklı  hastalıkların  kökeni-

nin  ve  çözümünün   henüz  tam  olarak  aydınla-

tılamamış  olması  buna  ek  olarak  bu  tip  hasta-

lıkların  göz ,  kulak, deri, solunum,  GIS  gibi  birçok  

sistemde  kendini  göstermesi  durumu  daha da  

karmaşıklaştırmaktadır. Alerjik rinit (saman  nezlesi), 
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alerjik  konjonktivit, alerjik bronş  astması,  atopik  

dermatiti,  ürtiker, anjioödem, alerjik  gastroentero-

pati, anafilaksi, ilaç  alerjisi alerji  kaynaklı hastalık-

lardır.  Hastalıklardan  da  anlaşılabildiği  gibi  alerji  

hem bir  organı, hem bir dokuyu hem de  bir sistemi  

etkileyebilmektedir.  

Alerjik  hastalıkların  prototip özelliğini  taşıma-

sı  nedeniyle  alerjik  riniti  çeşitli yönleriyle  ele ala-

lım.  Mercek  altına alırken ( aynı  sorgulamayı diğer  

alerjik hastalıklar  için de yapabiliriz) aynı  genetik  

yapıya  sahip  olmalarına  rağmen  nasıl oluyor da  

toplumların  hastalık sıklığının  bölgesel  farklılıklar  

gösteriyor  oluşu  merak  uyandırıyor.  Bu   sorgu-

lamanın  sonucunda  araştırmacılar  alerjik  hasta-

lıklarda  hem  genetik  yapının  hem de  çevre  et-

kileşiminin  sonucu  ortaya  çıktığını  ve  alerjinin  

‘’EKOGENETİK’’ bir  olgu  olduğunu  kabul  ediyor. 

Alerjik  rinit   gibi bir  hastalığın  ortaya  çıkmasında  

genetik  faktörlerin  önemli  oldukları ancak  gene-

tik  yatkınlık  taşıyan  birey  üzerinde  çevresel  fak-

törlerin daha  belirleyici  rol  oynadıkları  düşünül-

mektedir.  Bir  alerjik hastalığı  böylesine  tetikleyen  

çevresel  faktörlere bir  bakalım. Olmazsa  olmazla-

rımızın  ilki çevresel  hava  kirliliği. Sosyoekonomik  

olarak  gelişmiş  ve  gelişmekte  olan  toplumlardaki  

sanayileşmenin ve şehirleşmenin  hava  kirliliğine  

ciddi katkısı  bulunmaktadır. Üretimde  kullanılan  

katı  ve  sıvı  yakıt  artıklarının   çıkardığı   duman  

içeriğindeki  kirleticilerin ve  kimyasalların atmosfe-

re   verdiği  zarar ve  şehirleşmeyle birlikte araç  yo-

ğunluğunun  meydana   getirdiği egzoz gazı  kirliliği   

alerjiye    yatkınlığı  olan insanları  hayli   zorlamak-

tadır. Bir  diğer  risk  faktörü ev  içi  hava  kirliliği.  Ev 

içi  hava  değişiminin az olması, modern  yaşamla  

birlikte kullanılan sıvı ve gaz yakıt  ürünlerinin, bo-

yada ve kaplamalarda bulunan  gazların  varlığı  ev  
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için  hava  kirliliğinin nedenleri  arasındadır. Bunlara  

çevresel  sigara  dumanını da  ekleyebiliriz.  Sigarayla  

ilgili  en  belirgin  çalışmalardan   biri bebek  hastalar 

üzerine.  Hastaların  doğum  şekli  ,  gebelik  süresi   

ve  gebelikte  annelerin   sigara  kullanım  oranları   

incelendiğinde;  sadece  alerjik   riniti  olan  çocukla-

rın   annelerinin   gebelikte   sigara   kullanım  öyküsü  

oranı  diğer  gruplara  göre   daha  fazla  olup  aradaki  

fark   istatistiksel   olarak   anlamlı   bulunurken ;  ge-

belik  süresi  ve   doğum  şekli   açısından   gruplar  

arasında   istatiksel  olarak  fark  bulunamamış  olma-

sı  sigaranın  anne  karnında  bile  alerjiyi  tetikleyen  

bir  unsur  olduğunu  kanıtlamaktadır.  Tüm  bunların  

yanında  ev  içi  ev  tozu  akarı ve  kedi  alerjeni  gibi  

çevresel  alerjenler  özellikle çocuklar  açısından  risk  

oluşturmaktadır.  Aile  büyüklüğü  de  bahsetmemiz  

gereken  risk  faktörleri  arasında. Aile  büyüklüğü  ile   

alerjik  hastalıklar  prevelansı  arasında   ters  korelas-

yon   araştırmaların  bir  çoğu  tarafından   desteklen-

miştir. Bu noktada  anne  sütüyle  ilgili  bir  parantez  

açmakta  fayda  var. Anne  sütü   ile  beslenmenin  

bebekleri  alerji   konusunda  daha  dayanıklı   kıldığı   

yapılan   bir   çok  araştırma   ile  kanıtlanmış  durum-

dadır.  Örneğin  anne  sütü  yerine   inek  sütü  verilen   

bebeklerde   atopik   ekzema   geliştiği  bildirilmiş-

tir.  Bu   ekzemayla  birlikte   bebeklerde  doğum-

dan   sonraki   ilk  aylarda   dolaşımda  IgE   düzeyinin    

belirgin   şekilde   arttığı   gözlemlenmiştir.  Anne   

sütü   yetersiz   olan   bebeklere   alternatif    olarak  

kullanılan   mamalarla  ilgili   ufak  bir  bilgilendirme  

;  önerilen    mamalar  aminoasit  bazlı  ve  hidrolize  

mamalar. Mama   hazırlanırken  içinde  kalan   bü-

yükçe  peptidlerin   kısmen   alerjik   özellikli   olabi-

leceği  bilinmekte. Bu  yüzden  aminoasitli  mamalar  

tercih  edilmeli.  Soya   bazlı  mamaların da  inek  sütü  

ile  çapraz   reaksiyon   gösterme  riski   olduğu   göz 

önünde  bulundurulmalı.

Bazı  insanların   iştahla  tükettiği  bir  gıdanın  

başka  bir  insan  için  anaflaksiye  varan  bir yol  aç-

tığını  bilmek  ürkütücü  geliyor.  Bu kişi  için   gıda-

nın  lezzetli  olup  olmadığı  değil  kendisi için  zehir  

olup  olmayacağı  ön  plana  çıkıyor.

Besinsel  alerjenler  moleküler   ağırlıkları  10.000- 

67.000 dalton  arasında  değişen  özellikle  glikop-

rotein  yapısında  maddelerdir. Bunlar   genellikle   

ısıya  dayanıklı,  suda  eriyebilen,  aside  ve  proteo-

litik   enzimlere  dirençli  yapılardır.  Özellikle  besin  

endüstrisinde   kullanılan   antioksidanlar, tatlandı-

rıcılar, renklendiriciler, kıvam  verici  olarak  eklenen  

katkı  maddeleri  besin alerjisi  olanları  ciddi  riske   

sokmakta. Besin   endüstriside   kullanılan   bu  tip  

maddelerin   3000’ini  aştığı  düşünülürse   bir  alerji  

hastası  için   besin  etiketini  inceleyip  içeriğinde  

alerjik  bir maddeyi  barındırıp  barındırmadığına  

bakmasının  öneminin  hayati  olduğu  daha da net-

lik  kazanmış  olur.

Besin  alerjisinin  en  çok  etkilediği  popülasyon 

bebekler. Doğumdan  sonraki   ilk  iki  yıl  bebekler  

için  en  riskli  dönem. En  sık   alerjiye  neden  olan  

besinlerse; inek  sütü, yumurta  akı, fındık,  fıstık, ce-

viz  gibi  kuruyemişler  ve deniz  ürünleri.  Yaş  iler-

ledikçe   alerjik  besinlere  tolerans  gelişmekte. Süt , 

yumurta , soya ve buğdaya  bağlı  alerjik  reaksiyon-

lar  genellikle  1-2 yaşından  sonra   kaybolurken; yer  

fıstığı, fındık, balık  ve  kabuklu  deniz  ürünlerine  

karşı  oluşan  hipersensiviteler  uzun  yıllar  devam  

edebilmektedir. 

Besin  alerjisi  geç  reaksiyon  verebilme  özelliğin-

de  olduğundan  tanı  koyma  bakımından zordur. 

Ancak  devamlı  ve  tekrarlayan  semptomların ol-

ması,  ailede  alerjik  hastalık  öyküsü  olması,  farklı  
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semptom ve  bulguların  olması  tanı koymada  yol  

gösterici  olur.  Örneğin  bebeklerde  özellikle   ilk  

bir  ay  içinde  yeni  verilen  gıdadan  sonraki   1-2  

saat  içinde   oluşan anafilaksi,  yaygın  alerjik  reak-

siyon   (anjioödem, eritem,  ürtiker)  veya   şiddetli  

kusma;  o  besinin  aldığında  ağız  ve  ağız   çevre-

sinde  kaşınma;  besin  proteinine  bağlı  eozinofi-

lik   gastrointestinal  şeklindeki   semptomlar  besin  

alerjisi  için  yüksek  riskli  kabul  edilmektedir.

Biyoteknolojik  yöntemlerle canlıların sahip oldu-

ğu  gen  dizilimleriyle  oynayarak  mevcut  özellik-

lerinin değiştirilmesi  veya  canlılara  yeni  özellikler  

kazandırılması ile  elde edilen organizmalara  ‘gene-

tik olarak değişitirilmiş organizma’ yani GDO  diyo-

ruz. Peki  GDO’ lu  besinler  besin  alerjisi  olan bir 

hastada  nasıl  ve  neden bir tehdit  oluşturmaktadır?

Bir  üründe  alerjik  proteini  kodlayan  bir  gen  

olduğunu  varsayalım. GDO  teknolojisiyle  üretimi  

yapılacak  başka  bir ürüne   bu  genin   transfer  edil-

me  olasılığı  oldukça  yüksektir. Yada hali hazırda 

alerjik  protein  kodu   bulunan  ürüne  yine  bu  tek-

nolojiyle  başka  bir  üründen  yeni bir  alerjik  prote-

in  kodunun  gelip  alerjik  özelliğinin artması  yine  

kaçınılmazdır.  Yapılan  bir  çalışmada  alerjik  özelliği  

olduğu  bilinen   Brezilya   fındığından  alınan  bir  

gen  besin içeriğinin  zenginleştirilmesi  için  soya-

ya  aktarılmıştır. Ancak  bu genin  sentezlediği  pro-

teinin, Brezilya  fındığındaki  alerjik  proteinlerden  

biri  olduğu ortaya çıkmış   ve  transgenik  soyanın  

geliştirilmesine  son verilmiştir.  Bu  örnekte  alerjik  

bir  hasta için  belki  de  doğal  haliyle  reaksiyon  

oluşturmayan  soya  GDO  biyoteknolojisi    sonrası   

anaflaksiye  neden  olmaktadır. Bu  bakımdan  GDO’ 

lu ürünler   alerjik  hastalıkların  artışına  neden  ol-

makta  diyebiliriz.

   

  KAYNAKLAR

1. Prevention of Allergy  and  Allergic  Asthma/ WHO/ Management  of  Non 

 commmunıcable  Diseases  Department  Chronic  Respiratory  Diseases   

 and  Arthritis

2. Alerjik   Hastalıklara  Genel  Bakış / Dr.  Papatya  Bayrak 

3. Çocuk Alerji ve Astım  Akademisi  Besin  Alerjisi  Tanı  ve Tedavi  Protokolü- 

 Nihat  Sapan, Zeynep  Tamay,  Necla  Akçakaya, Nermin  Güler,  Mehtap   

 Yazıcıoğlu,  Özkan  Karaman, Ahmet  Akçay,  Ülker  Öneş

4. Alerjik  Hastalıkların  Gelişiminde  Risk  Faktörleri  ve  Çevresel  Nedenler- 

 Dr.  Hasan  YÜKSEL

5. Besin  Alerjisi  Olan Süt  Çocuğuna  Yaklaşım- Yeditepe  Üniversitesi  Tıp   

 Fakültesi  Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Anabilim  Dalı,  Çocuk  Alerji    

 Bilim  Dalı,  İstanbul

6. Alerjik  Rinit  ve  Bronşial  Astımlı  Çocuklarda  Prenatal   ve  Çevresel  Risk    

 Faktörlerinin  Değerlendirilmesi-Mehmet  İbrahim  Turan, Müferet  Ergüven,  

 Mehmet  Özdemir

7. Alerjik  Rinit  ve  Alerjik  Hastalıkların  Epidemiyolojisi-  Nevin  Uzuner-Dokuz   

 Eylül  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Anabilim Dalı

8. GDO’ LU  ve  Alerji  Alerji  İlişkisi-   Türkiye  Hijyen  ve  Deneysel  Biyoloji   

 Dergisi  /  Sayı  4- 2009

9. Besin Alerjileri  ve  Alerjik  Yürüyüş-  İ. Ü.  Cerrahpaşa  Tıp  Fakültesi  Çocuk   

 Sağlığı  ve  Hastalıkları  Ana Bilim Dalı, Enfeksiyon  Hastalıkları,  Klinik   

 Mikrobiyoloji  ve Allerji  Bilim  Dalı,  İstanbul

10. Farmakoloji- Temel  Kavramlar-  Prof. Dr.  İsmet  Dökmeci

11. İç  Hastalıkları  Cilt2-  İlçin  Biberoğlu,  Süleymanlar  Ünal
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Yönetim konumundaki insanların sürekli tekrarla-

dıkları bir sözcük var; “çözümün parçası değilsen 

sorunun bir parçasındır”. Hepimiz biliriz bu sözcüğü. Çok 

yerinde bir söz olduğunu yadsımayız da. Ama herne-

dense çözümün parçası olamayıp milyonlarca haklı ge-

rekçelerle (!) sorunun parçası oluruz. Hem de çok haklı 

gerekçelerle. Ayrıca madem ki bazı zamanları müsait 

kişiler girdikleri seçim sonucu yönetebilme haklarını 

kazanmışlardır, o halde bu sorun çözme yükümlülükle-

ri de onlara aittir. Zaten eğer çözümü beceremiyorlar-

sa boşuna koltuk işgal etmelerine gerek yok çekilsinler 

yapmaya aday başkaları bulunur nasıl olsa. Evet başka-

ları bulunuyor da zaten ama seçimlere 2 ay kala. Sade-

ce bizim odaya bizim mesleğe özgü değil bu davranış 

şekli, tüm insanlarımızın benliğini sarmış durumda. Biz 

var isek hertürlü çabanın içinde oluruz ama biz yok isek 

kazananlar çeksin cezasını.

Her seçim arefesinde diğer insanlar “kardeşim neden 

ayrışıyorsunuz, bizim gibi insanlara yakışırmı. Oturun or-

tak liste çıkartın” derken ben içten içe sevinirim. Liste-

lerde olup da seçilemeyen her 44 kişi seçim sonrasında 

yönetimleri ateşleyecek, eleştirecek, yönlendirecek, fikir 

verecek, öneri sunacak , komisyonlarda çalışacak kısacası 

oda çok daha faal çok daha etkin olacak diye. Bu düşün-

cemi seçim nedeniyle beni hatırlayıp eczaneme gelen 

her aday ya da aday destekleyici meslektaşımla da pay-

laşırım. Çoğunu da esir etmişimdir bu konuyu tartışaca-

ğım diye. Ve esir ettiklerimden çoğu da sahip oldukları 

bilgi birikimi ve yönetebilme becerileri sayesinde her ko-

numda odaya yararlı olacaklarını vurgulamışlardır. Ama 

her seçim sonrası seçilemeyen 44 kişi üzgün, kırgın geri 

eczanelerine dönmüşlerdir. 

Çözümün parçası olamayan insanlar bende bir bu-

rukluk yaratır ama seçilemediği için geri eczanelerine 

dönen arkadaşlarım ben de çok daha büyük bir buruk-

luk ve umutsuzluk yaratır. Çünkü halen yönetimlere ki-

şilerin değil fikirlerin eğemen kılındığını anlayamamışız-

dır. Çünkü halen yönetimleri desteklemenin onları daha 

güçlü kılacağı saplantısından kurtulamışızdır. Çünkü ha-

len yönetimlerin başarılarının bizi daha başarılı kılacağını 

anlayamamışızdır. Çünkü halen eğer bizler hep birlikte 

birşeyler yapmazsak birilerinin bizim adımıza bir şeyler 

yapacağını ve bunun da bizim yararımıza olmayacağını 

idrak edememişizdir. Çünkü halen tembel öğrencilerin 

sınav hazırlığı gibi iki yıllık çalışmanın iki aya sığdırılamı-

yacağını öğrenememişizdir. Çünkü halen birlik olmak-

tansa bir’lik olmayı tercih eder durumdan kurtulamışızdır. 

Çünkü halen yönetimlerin başarısızlıklarından kendimi-

ze başarı çıkamıyacağını anlayamamışızdır. Çünkü halen 

yirmiiki ay susup iki ay boyunca “bir seçilirsek beceri ve 

bilgimizle dünyayı yerinden oynatırız” diye bağırmamızı 

kimseye duyuramıyacağımızı anlayamamışızdır. Çünkü 

halen biz olmazsak bir şeylerin eksik kalacağı bilincine 

erememişizdir. Çünkü halen ülke yönetimine talip siyasi 

oluşumlar ile demokratik kitle örgütleri dediğimiz toplu-

luklardaki yönetimlerin aynı mantıkla hareket etmemesi 

gerektiğini edemiyeceğini anlayamamışızdır. Çünkü ha-

len bize verilen bir oy’un bile bizi bazı sorumluluklara 

mahkum ettiğini anlayamamışızdır. 

Hep kızmışımdır kendime dilimi tutamadığım için. 

Hatta sık sık hay dilimi eşşek arısı soksun demişimdir. Biri-

si sanane kardeşim dese ne yanıt vereceğimi bilmediğim 

halde bu aptalca huyumdan vazgeçememişimdir. Keza 

böyle bir yazı yazıp kimseyi üzmeyi ya da kızdırmayı da 

düşünmüyordum ama genç bir meslektaşımın bir yazı-

sını gördüm; içim sızladı, gözlerim buğulandı, yüreğim 

kabardı. Yazmadan duramadım. Hala ne oturuyorsun ec-

zanende be kardeşim, senin dışında kaldığın gelişmeler 

senin ve mesleğinin sonunu hazırlıyor. Hala neyi bekli-

yorsun ayağa kalkmak için ?

Ecz. İbrahim ŞUMNU



Adana Eczacı Odası Bülteni

49

Savaşların en kanlısı ve yıkıcısı, bundan tam 75 

yıl önce, II. Dünya savaşının başlangıç günü 

olan 1 Eylül 1939’da yaşandı. Alman Nazi orduları-

nın Polonya’ya girmesinin ardından altı yıllık bir süre 

içinde tahminlere göre savaş altmış milyon insanın 

canına mal oldu, bunların 20 milyonu asker, 40 mil-

yonu da sivillerden oluşuyordu.

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi de büyük 

bir felaketle gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri, 

1945’de Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirleri-

ne attığı atom bombalarıyla yüz binlerce insanı bir-

kaç gün içinde yok edilince, Japonya kayıtsız şartsız 

teslim oldu. Bu, İkinci Dünya Savaşı’nın sonu oldu. 

İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nın kor-

kunç sonuçlarını bile gölgede bırakmıştı.

Bu nedenle milyonlarca insanın ölümüne neden 

olan bu savaşın başladığı 1 Eylül tarihi Dünya Barış 

Günü olarak ilan edildi.

Bugün, o savaşın üzerinden 75 yıl geçmesine rağ-

men, 1 Eylül 1939’da olduğu gibi emperyalist güç-

ler bugün de dünyayı paylaşmak için, savaştan ve 

kan dökmekten vazgeçmedi. 

Filistin‘de, Suriye‘de, Irak‘ta, Rojava ‘da, Şengal‘ de, 

Kobane ‘de tüm Ortadoğu‘da acımasızca işlenen ci-

nayetler ile insanlık kitlesel biçimlerde katledilirken, 

halkların bugünleri, gelecekleri ve bir arada yaşama 

umutları da yok edilmeye çalışılıyor. Emperyalist 

güç odakları ise akan kan yerine petrolün siyahını, 

doların yeşilini görüyor. 

Bugün akan gözyaşı ve kana rağmen, ülkemizde 

ve Ortadoğu‘da ırkçı, ayrımcı, tekçi, mezhepçi bir si-

yasette ısrar eden, halkları birbirine düşman eden, 

birbirinden uzaklaştıran, 14 yaşındaki Berkin Elvan‘ı 

öldürüp “terörist” ilan eden ama eli kanlı, kafa kesip, 

insan kalbi yiyen şeriatçı katillere “terörist” diyeme-

yen siyasete karşı, barış için daha fazla mücadele 

etmemiz gerekiyor.

Tüm halkların eşit, özgür, insanca ve kardeşçe

yaşayacağı bir dünya için, tek yürek olarak

SAVAŞA KARŞI BARIŞI HAYKIRALIM

Ecz. Kezban TANGERLİ ATICI

Savaşa Karşı
Barışı Haykırmak İçin...
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GİRİŞ

Eczacının, toplumun sağlık alt yapısı içerisinde, hem me-

dikal hem de sosyal görevleri ile, eğitici ve yönlendirici bir 

rol oynadığı bilinmektedir.

Günümüz toplumunda bireyler, her türlü sağlık uygu-

lamasında sadece nihai kullanıcı olmayıp, tedaviye katılım 

da göstermektedirler. Dolayısıyla bireyler ilaç kullanımında 

etki, yan etki, advers etkiler gibi konularla da ilgilidirler.

Eczane eczacıları, toplumun bilinçlenme isteğinde, ilaç 

tedavisinin yönlendirilmesi ve detaylandırılmasında yoğun 

rol almaktadır.

Eczacının görevi şüphesiz hekimin reçeteye yazdığı ilaç-

ları hastaya vermektir. Ancak bu ilaçların rasyonel kullanı-

mını sağlamak, aslında eczacının daha öncelikli görevidir. 

Hem reçeteli, hem de reçetesiz ilaçlar söz konusu olduğun-

da çocuklar ilaç hataları, bağımlılık ve terapötik kazalar açı-

sından yüksek risk altındadır.

Bu durumda özellikle çocuk hastaların tedavi şekilleri ve 

ilaç kullanım bilgileri konusunda eczane eczacılarına düşen 

rol artmaktadır.

Özellikle okul öncesi dönemde akılcı ilaç kullanımı için 

eczacı danışmanlığını ebeveynlere dönük yapsa da çocuk-

larla da iletişim içinde olabilir. Okul öncesi çocuklar ebe-

veynlerine ilaç verilmesi konusunda yardımcı olmaları için 

teşvik edilebilir. Örneğin eczacı pediatrik hastasına “annene 

sana bu ilacı vermeden önce şeker vermesini söyle ki, ilacın 

tadı daha iyi olsun” tavsiyesinde bulunabilir.

Çocuklar okul çağına geldikçe basit mantık yürütmeye 

ve daha somut düşünmeye başlarlar. Ebeveynler ilaçların 

verilmesini hala kontrol ediyor olsalar bile, eczacının ilacın 

kullanımı ile ilgili vereceği bilgi hem çocuklara hem de 

ebeveynlere yönelik olmaktadır (1).  

Çocuk ilaçlarının kullanımında eczacının rolü üzerine ya-

pılan bu çalışmada eczacıların, çocuk ilaçlarının kullanımı ile 

ilgili bazı durumlar karşısındaki davranışları ve ebeveynleri 

yönlendirme bilinci belirlenmeye çalışılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırmanın materyalini, Ankara ilindeki, Ankara 

Eczacı Odası üyesi olan 248 eczane eczacısına uygulanan 

anket formları oluşturmaktadır. Anket soruları serbest ecza-

cılık uygulamaları ve eczanede sıklıkla karşılaşılan durumlar 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. Eczacılara 22 soruluk anket 

yüz yüze uygulanmıştır. Ankette, kapalı uçlu sorular ve 5’li 

likert ölçeği kullanmıştır.

Anket formlarında, esas uygulamaya geçmeden önce 

pilot bir çalışma ile gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Anketlerde yer alan bilgilerin kod anahtarları oluşturul-

duktan sonra istatistiksel değerlendirmeleri ve yorumları 

yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler, bilgisayar orta-

mında SPSS (10.0) paket programı yardımı ile yapılmıştır.

BULGULAR

Anket çalışması sonucunda sorulara verilen yanıtlar tab-

lo halinde aşağıda verilmiştir.

ÖZET

Çocuk ilaçlarının kullanımında ve ebeveynlerin doğru şekilde bilgilendirme ve yönlendirilmesinde eczacının rolü büyüktür.

Ebeveynlerin rasyonel bir şekilde bilgilendirilme ve yönlendirilmesinde, eczacının bilgisinin yeterli ve hekimle iletişimde olması çok önemlidir.

Bu çalışmada, eczacıların çocuk ilaçlarının kullanımı sırasındaki davranışları ve ebeveynleri yönlendirme bilinci belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın materyalini Ankara da serbest eczacılık yapan 248 eczane eczacısına uygulanan anket formları oluşturmaktadır.

Çalışmanın sonuçlarına göre, eczacıların % 43.6’sı çocuk reçetelerinde yazılan ilacın eşdeğerini vermekte bazen zorluk çekmektedir.

Eczacıların hemen hemen tamamı reçetesiz olarak çocuk ilaçlarına antibiyotik vermektedirler ve eczacıların çoğunluğu çocuk ilaçlarında orijinal molekül tercih etmektedir.

Anahtar Kelimeler : Serbest Eczane, Eczacı, Çocuk ilaçları, Eczacının rolü, Ankara.
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 Çalışmaya katılan eczacıların pediatrik ilaçlara 

ilişkin Davranış ve Tutumları

TARTIŞMA

Çocuk ilaçlarının kullanımında eczacının rolü hakkında hazır-

lanan anket formuna katılan 248 serbest eczacının verdiği yanıt-

lara göre elde edilen bulgulara ilişkin değerlendirmeler aşağıda 

verilmiştir.

Ankete katılan eczacıların % 51.20’si kadın, %48.79’u erkektir. 

Eczacıların %2.42’si 51-60 yaş, %20.56’ sı 20-30 yaş, %35.89’u 41-50 

yaş, %41.13’ü 31-40 yaş arasındadır.

Ankete katılan eczacıların, reçetede yazılan ilacın muadilini 

vermek durumunda kaldıklarında, çocuk ilaçlarında yetişkin ilaç-

larına göre bazen (% 43.55) daha zorluk çektikleri görülmektedir. 

Bu da ebeveynlerin çoğu zaman pediatrik ilaçlarında hekimin 

yazdığı ticari isimden farklı bir isimdeki ilacı almak istemediğini 

göstermektedir.

Bazı anneler sadece hekimleri tarafından önerilen veya reçe-

teye yazılan ilaçları kullanmaktadır (2).

Ankete katılan eczacıların, 1 yaşın altındaki çocuklara reçete-

siz olarak analjezik/antipretik ilaç vermesi gerektiğinde nadiren 

(% 41.53) Nimesulid / İbuprofen verdikleri durumlar olmaktadır. 

Nadiren dahi olsa 1 yaşın altındaki çocuklara doktor önermediği 

takdirde reçetesiz Nimesulid ve İbuprofen vermek yanlıştır. Aksi 

takdirde çocukta renal (böbrek) yetmezlik ve deri lezyonları du-

rumu oluşabilir.

Tokolitik etki için (erken doğum etkisi) terapötik dozda anne-

ye verilen cyclo-oxygenase-type-2 selective inhibitörü olan Ni-

mesulidin irreversible olarak çocukta böbrek yetmezliği yaptığı 

gözlenmiştir (3).

İbuprofenin 1 yaşın altında terapötik olarak kullanıldığı 2 vaka-

da alt ekstremitelerde bül lezyonları tesbit edilmiştir. İbuprofenin 

kullanımının kesilmesinden sonra lezyonlar düzelmiştir (4).

Ankete katılan eczacıların, hekimin çocuk için yazdığı reçete-

lerde steroid grup ilaç var ise, bazen (% 45.97) tereddütsüz ver-

diği görülmektedir. Bu oran risk açısından çok yüksek bir orandır. 

Eczacının böyle bir reçete yazan hekimle irtibata geçip, teşhis ve 

tedavi hakkında ayrıntılı bilgi alış verişinde bulunup ilacı vermesi 

gerekir. Çünkü, steroid grubu ilaçlar çocuk bünyesinde tahribata 

yol açabilir.

Prematüre yeni doğanların kronik akciğer hastalığında steroid 

(deksametazon) kullananların %13’ünde, kullanmayanların ise % 

4’ünde nekrotizan enterekolit olmaksızın, spontan gastrointesti-

nal perforasyonları geliştiği tespit edilmiştir (3).

Ankete katılan eczacılar, çocuk hasta sahiplerinin steroid sprey 

kullanılışlarını hekim anlatsa dahi, kendilerinden de anlatılması is-

teğinin nadiren (% 35.08) ve bazen (% 37.90) olduğunu belirtmiş-

lerdir. Asgari düzeyde bilgi alan ebeveynlerde doğru doz kullanı-

mı belirgin şekilde düşüktür (5). Buradaki en önemli rol eczane 

eczacılarına düşmektedir.

Türkiye’ de anbiyotikler reçete ile satılması gereken ilaç grup-

ları arasında olmasına rağmen eczacılar bazen (% 37.90) ve çoğu 

zaman (% 42.34) olmak üzere çocuk hastalarına gerektiği durum-

larda reçetesiz antibiyotik vermektedirler. Özellikle çocuk hasta-

larda antibiyogram yapılmadan verilebilecek antibiyotik süpe-

renfeksiyon, toksisite gibi çok önemli kontrendikasyonlara neden 

olabileceğinden sakıncalı bir durumdur.
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Tedavinin cilt, kolon, vagina ve diğer yerlerdeki normal flora için-

deki mikroorganizmalar arasındaki dengeyi bozması sonucu nor-

mal durumda çoğalmaları baskılanmış bakteriler (Staph. aereus ve 

Clostridium difficile gibi) baskıdan kurtulup enfeksiyona yol açarlar. 

Antimikrobik tedavide, süperenfeksiyon başarısızlık nedenlerinden 

biridir (6).

Ankete katılan eczacıların, çocuk hastalarına analjezik/antipiretik 

olarak verilecek suppozatuvar şeklindeki ilaçlarda barbütürat grubu 

olup olmadığına bazen (% 32.26) ve çoğu zaman (% 29.03) dikkat et-

mektedirler. Barbütürat grubu ilaçlar çocuklarda karaciğer yetmezliği 

yaptığı için, bu tür ilaçların kullanımına dikkat edilmelidir. İki hafta 

boyunca 2 miligram/kilogram/gün fenobarbital kullanan 2 yaşın al-

tındaki zenci çocuklarda karaciğer nekrozu görülmüştür (7).

Sekiz haftalık çocuğa, fenobarbital başlanmasında 14 gün sonra 

kızarıklık gelişmiştir. Kullanımının kesilmesinden 8 gün sonra korti-

kosteroidlere cevap olarak ilerleyici karaciğer disfonksiyonu bildiril-

miştir. Bu reaksiyonun fenobarbitalin metabolizmasındaki bir özellik-

ten kaynaklandığı düşünülmektedir (8).

Ankete katılan eczacıların, çocuk hastalarına dekonjestan süspan-

siyon verdiklerinde, bazen (% 37.90) ve çoğu zaman (% 44.13) ilaç 

kutusu üzerine “5 günden fazla kullanmayınız” uyarısını yazmaktadır-

lar. Dekonjestan süspansiyonlar, sedasyon ve bir takım fiziksel rahat-

sızlıklar oluşturmaktadır. Bu yüzden eczacıların bu konuya biraz daha 

dikkatli eğilmeleri gerekmektedir.

Dekonjestan ve antihistaminikler kullanıldığı zaman, tedavi do-

zunu takiben sedasyon, taşikardi, pupil dilatasyonu, bağırsak sesle-

rinde azalma, üriner retansiyon (idrar birikimi), çok sıklıkla görülen 

yan etkilerdir. Diğer yan etkiler bulantı, kusma, distonik reaksiyon ve 

hepatotoksisitedir. Dekonjestan ve antihistaminiğin sınıfına göre yan 

etkilerinin derecesi değişebilir (3).

Ankete katılan eczacılar, çocuk ilaçları ile ilgili reçetelerde iki farklı 

grup antibiyotik varsa nadiren (% 41.13) hekimden teşhis konusunda 

bilgi istekleri olmaktadır. Özellikle çocuk hastalarda, 2 farklı antibiyo-

tik süperenfeksiyon ve toksisite problemleri doğuracağından hekim 

ile bilgi alış verişi sağlanmalıdır. Ankete katılan eczacılar böyle bir 

bilgi akışına gerek duymamaktadırlar. Bu da hata yapma oranlarını 

artırmaktadır.

Ankete katılan eczacıların, çocuk hastalarına reçetesiz ilaç verecek 

ise, çoğu zaman (%43,15) ve bazen (% 37,90) orijinal molekül seçtik-

leri saptanmıştır. Bu oranlar eczacıların, bu konuda çocukların hasta-

lıklarının tedavisinde titiz davrandıklarının göstergesidir.

Ankete katılan eczacılar, çocuk hastaların anne ve babasına, re-

çetede yazılan antihistaminik ve dekonjestan ilaçları verirken bazen 

(% 54,84) yan etkileri konusunda bilgilendirdikleri saptanmıştır. Bu 

oran çocuk sağlığı açısından endişe vericidir. Çünkü bu iki grup ilacın 

yan etkisi olan sedasyon ve halüsinasyon hakkında bilgisi olmayan 

ebeveyn ilacı verdikten sonra çocuğunda bu tür semptomlar belir-

diğinde panikleyebilir ve ebeveynde verdiği ilaca karşı güvensizlik 

oluşabilir.

Ankete katılan eczacıların çocuk hastalarının reçetesine antibiyo-

tik yazılmış ise anne ve babaya hekimin antibiyogram yapıp yapma-

dığını nadiren (%43,15) sordukları saptanmıştır. Bu yanıt, çocuğun 

sağlığına kavuşması için izlememesi gereken yol olması açısından 

yeterli bir oran değildir. Çünkü antibiyogram yapılmadan çocuğa 

verilen antibiyotik enfeksiyonun tedavisi için yeterli dozda olmaya-

bilir veya daha yüksek dozda olup, süperenfeksiyon yapma olasılığı 

olabilir.

Ankete katılan eczacılar, çocuk hastalarının reçetesinde steroid 

grubu ilaç var ise, bu steroidin tablet, enjektabl veya sprey olduğuna 

nadiren (% 44,76) dikkat ettikleri saptanmıştır. Bu yanıt, çocuğun te-

davisi yapılırken, izlenecek doğru yol açısından yeterli değildir. Çünkü 

steroidin enjektabl, tablet veya sprey oluşu çocuktaki yan etkilerin or-

taya çıkmasında etkilidir. Örneğin spreyler lokal kullanıldıkları gibi et-

ken madde miktarları “microgram” düzeyindedir. Tablet ve enjektabl 

formlar ise sistemik kullanılırlar ve etken madde miktarları miligram 

düzeyindedir. Bu sebeplerden dolayı tablet ve enjektabl formların 

yan etkisi sprey formlara göre daha fazla olur. Dolayısıyla hekimin 

hastasına en uygun farmasötik şekli yazıp yazmadığı eczacı tarafın-

dan kontrol edilmelidir.

Daha önce ağızdan alınan kortikosteroidlerin yan etkisinin fazla 

olması tedavide büyük sorun yaratırken, yan etkilerinin az olması ve 

kullanım kolaylıkları nedeni ile inhale kortikosteroidler astımlı çocuk-

larda uzun süre güvenle kullanılabilmektedir (9).

Ankete katılan eczacılar, çocuk hastaların anne ve babası iştah 

şurubu istediklerinde, siproheptadin içeren antihistaminik etkili 

süspansiyon verip, bu ilacın yan etkisinden faydalanıldığını, nadiren 

(% 26,61) bazen (%25,81) ve çoğu zaman (%23,39) söylediklerini, % 

20.97’ sinin ise hiçbir zaman söylemediklerini ifade etmişlerdir. Bu 

birbirine yakın 4 oran hastanın eczacıya olan güveni açısından ve 

bir ilacın her zaman birincil etkisinden değil, yan etkisinden de ya-

rarlanıldığını bilmesi açısından düşündürücüdür. Bu oranların çoğu 

zaman tarafına kayması hastanın eczacıya olan güvenini artırmada 

önemli rol oynar.

Siproheptadinin, tedavisinin bir yan etkisi olarak kilo artışı rapor 

edilmiştir. Kilo artışı siproheptadinin miktarı ile doğru orantılıdır (10).

Ankete katılan eczacıların (% 70,96) sının çocuk hastaların anne ve 

babasına tablet formlarını yarıya veya dörde bölmek gibi önerilerde 

hiçbir zaman bulunmadıkları saptanmıştır. Bu oran kırılma dolayısıyla 

meydana gelebilecek ufalanma, etken maddenin homojen bölün-

memesi, yutma ve toksisite açısından meydana gelebilecek olum-

suzlukları ortadan kaldırabilecek yüksek bir orandır.

Ankete katılan eczacıların çocuk hastaların anne ve babasına 

tablet formların yarıya veya dörde bölmek gibi önerileri yapmama 

nedenleri arasında; doz değişimi (% 44,76), toksisite (%15.32), tutma 

problemi (%15.32), kırılma problemi (%15.32) ve etki kaybı (%4.03) 

gelmektedir. Bir tabletin kırıldığı zaman doz değişimi olması, stabili-

tesinin değiştiği ve bünyedeki etkisinin kırılmadan önceki etkiyi yeri-

ne getiremeyeceğinden dolayı bu verilen yanıt isabetli ve doğru bir 

orandır.

Ankete katılan eczacıların, diyare problemi olan çocuk hastalara 

hekim tarafından antibiyotik yazılmış ise ilacı çoğu zaman (%45,97) 

tereddütsüz verdikleri tespit edilmiştir. Eczacının hekimle irtibata ge-

çerek antibiyogram yapılıp yapılmadığını sorması doğru olan yoldur. 

Aksi takdirde verilen antibiyotik geniş spektrumlu bir antibiyotik ise 

süperenfeksiyon riski artar ve diyare problemi daha şiddetlenebilir. 

Bu oran risk açısından çok yüksek bir orandır.
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Ankete katılan eczacıların, su çiceği geçiren çocuklara bazen 

(%42,74) antibiyotik verdikleri tespit edilmiştir. Su çiceği viral bir en-

feksiyon olduğundan, antibiyotik vermek doğru değildir. Tedavide 

izlenen doğru yolu bulmak açısından bu oran riskli görünmektedir.

Ankete katılan eczacıların, çocuk hastaların reçetesinde hekim 

pediatrik form olarak ilacı belirtmemiş ise inisiyatif kullanıp pediatrik 

formu bazen (% 39,44), çoğu zaman (%35,08) ve her zaman (% 27,02) 

verdikleri tespit edilmiştir. Bu birbirine yakın 3 oran hastaya gereğin-

den daha fazla etken madde verilmesini, böylelikle toksik doza ulaş-

ma riskini artırma açısından riskli bir orandır. Bu yanıtların her zamana 

doğru kayması çocuk sağlığı açısından önemlidir.

Ankete katılan eczacıların, çocuk hastalara vitamin önerirken A-

D-E-K vitamin içeriklerini nadiren (% 35,08) ve bazen (%32,26) göz 

önünde bulundurdukları saptanmıştır. A-D-E ve K vitaminleri yağda 

çözündüğü için gereğinden fazla alındığında vücutta birikime yol aç-

masından ötürü hipervitaminöz yapabilir. Bu açıdan elde edilen bu 

oran hastayı yönlendirme bağlamında yeterli değildir.

Ankete katılan eczacıların, çocuk ilaçlarında süspansiyon formlar-

da kullanılan ölçeğin kullanımı hakkında anne babayı çoğu zaman 

(%42,74) bilgilendirdikleri saptanmıştır. Ölçeğin kullanımı, çocuğa ve-

rilecek etken madde miktarını yanıltacağından ve hekimin öngördü-

ğü tedavi süresini kısaltıp veya uzatacağından dolayı çok önemlidir.

Yapılan bir çalışma ebeveylerin çocuklarına verdikleri oral sıvı ilaç-

larda doz hatası yaptıklarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ebe-

veylerin sadece %30’unun prospektüs bilgileri ve ölçüm gereçleri 

sağlandığında asetaminofen dozunu doğru şekilde ayarlayabildiği 

gösterilmiştir (5).

Özellikle çay kaşığı ve yemek kaşığı ölçülerinin karıştırılması ve 

dozlama talimatlarının veya çizelgelerinin yanlış okunmasından do-

layı ilacın kullanımının yanlış yorumlanması da olabilmektedir (11).

Ankete katılan eczacıların, kuru toz halindeki ilaçları süspansiyon 

haline getirme ve saklama koşulları hakkında anne ve babaları çoğu 

zaman (% 43,55) bilgilendirdikleri tespit edilmiştir. Kuru tozun, süs-

pansiyon oluşturulurken, kaynatılmış ve soğutulmuş su veya distile 

suyun şişenin

üzerindeki çizgiye kadar ilave edileceği ve bu işlemin sadece bir 

defaya mahsus olacağını yani süspansiyon eksildikçe su ilave edilme-

yeceğini anne babaya belirtmek çok önemlidir. Elde edilen bu oran 

tedavinin bilimselliği açısından iyi fakat yeterli olmayan bir orandır. 

Bu oranın her zamana doğru kayması beklenmektedir.

Ankete katılan eczacıların, çocuk hastaların anne ve babasına süs-

pansiyon formdaki ilaçları çalkalamadan kullanmamaları gerektiğini 

çoğu zaman (%37,90) söyledikleri tespit edilmiştir. Çalkalamadan 

kullanılacak süspansiyonlarda etken madde dipte çökelti halinde ka-

lacağındanhastaya her seferinde aynı miktar etken madde verileme-

yebilir. Bundan dolayı verilen yanıt yeterli değildir.

Sonuç olarak, çalışmaya katılan eczacıların medikal ve sosyal gö-

revlerini yerine getirdikleri söylenebilir. Ancak nimesulid/ibuprofen 

grubu analjezik, antipiretiklerde, steroid, dekonjestan, antibiyotik 

ve vitamin grubu ilaçların kullanımında hastayı yönlendirmeleri ve 

bilgilendirmeleri yeterli bulunmamaktadır. Ayrıca özellikle ilaçların 

süspansiyon haline getirilmesi, saklanması, ölçek ve aperey kullanımı 

konusunda eczacının üzerine düşen önemli görevi yeteri kadar yeri-

ne getirmediği görülmektedir.

Eczane eczacıları, erişkin hastalarda olduğu gibi, çocuk hastalarına 

özel çocuk ilaçlarının kullanımında da son derece etkin rol almalıdır. 

Tüm dünyada eczacıların hastaların doğru yönlendirmesi ile yanlış 

ilaç kullanımından dolayı zararlı etkiler, ilacın etkinliğinin azalması ve 

tedavi olamama gibi sonuçlar ortadan kalkmaktadır. Türkiye’ de de 

halkın en kolay ulaşabileceği sağlık personeli olan eczane eczacıları 

bu konuda daha titiz davranmalıdır.

Eczacıların, özellikle çocuk ilaçları konusundaki yeterli bilgi biri-

kimi ile ebeveynlere çocuklarının ilaçlarının kullanımını doğru yön-

lendirme bilinci içinde olması gerekmektedir. Bu da eczacının, çocuk 

ilaçlarının kullanımında gerek medikal gerek sosyal sorumluluğunu 

ve görevini tam anlamıyla yerine getirmesi demektir.
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Merhabalar,
Bu sayıda şiir köşemizi 9 yıl önce yine böyle bir ekim ayında kaybettiğimiz büyük şairimiz

Attila ilhan’ın anısına hazırladık.

Yazar, senarist ve gazeteci de olan İlhan, Türk şiirinde garip akımına tepki olarak

”mavi akımı” na dahil oldu.

Mavi ; özgürlük, kardeşlik ve barışı temsil eden bir renktir.
Şiirlerinde Divan şiirinin biçim özelliklerinden,

imgelerinden de yararlandı.

Canlı konuşma diline, argoya, halk deyimlerine geniş ölçüde  yer verdi.

Aşkın sevgiliye değil, seven kişiye ait olduğunu anlatan şiiriyle başlayalım..

Hayal edilen, ulaşılamayana..

Böyle Bir Sevmek
ne kadınlar sevdim zaten yoktular 

yağmur giyerlerdi sonbaharla bir 

azıcık okşasam sanki çocuktular 

bıraksam korkudan gözleri sislenir 

ne kadınlar sevdim zaten yoktular 

böyle bir sevmek görülmemiştir

hayır sanmayın ki beni unuttular 

hala arasıra mektupları gelir 

gerçek değildiler birer umuttular 

eski bir şarkı belki bir şiir 

ne kadınlar sevdim zaten yoktular 

böyle bir sevmek görülmemiştir

yalnızlıklarımda elimden tuttular 

uzak fısıltıları içimi ürpertir 

sanki gökyüzünde bir buluttular 

nereye kayboldular şimdi kimbilir 

ne kadınlar sevdim zaten yoktular 

böyle bir sevmek görülmemiştir.

Ecz. Zeynep Biçer
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Ben Sana Mecburum
Ben sana mecburum bilemezsin 

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum 

Büyüdükçe büyüyor gözlerin 

Ben sana mecburum bilemezsin 

İçimi seninle ısıtıyorum

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor 

Bu şehir o eski İstanbul mudur 

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor 

Sokak lambaları birden yanıyor 

Kaldırımlarda yagmur kokusu 

Ben sana mecburum sen yoksun

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur 

Insan bir akşamüstü ansızın yorulur 

Tutsak ustura ağzında yasamaktan 

Kimi zaman ellerini kırar tutkusu 

Birkaç hayat çıkarır yaşamasından 

Hangi kapıyı çalsa kimi zaman 

Arkasında yalnızlıgın hınzır uğultusu

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamının ardından

duyduğu acıyla baskı döneminde yazdığı ünlü şiiri;

(müjgan : kirpik)

Mahur Beste
Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız 

O mahur beste çalar Müjgan’la ben ağlaşırız 

Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız 

Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız 

O mahur beste çalar Müjgan’la ben ağlaşırız

Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı 

Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı 

Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı 

Gittiler akşam olmadan ortalık karardı

Bitmez sazların özlemi daha sonra daha sonra 

Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara 

Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara 

Geceler uzar hazırlık sonbahara
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2 Haziran 2014
Oda Başkanımız Ecz Ersun ÖZKAN, Sakarya Valisi olarak atanan  

Adana Valisi Sayın Hüseyin Avni COŞ için  düzenlenen veda 

yemeğine katıldı.

3 Haziran 2014
Adana Eczacı Odası ve Meda Pharma işbirliği ile “HALİTOSİS 

VE TEDAVİSİ, YARA İZİ VE TEDAVİSİ, TIRNAK RENK VE ŞEKİL 

BOZUKLUĞU” ile “ BESLENME, DİYET VE OBEZİTE”  konulu eğitim 

Odamızda yapıldı.

5 - 6 - 7 Haziran 2014
Yönetim Kurulumuz ve Büyük Kongre Delegelerimiz 

Malatya Eczacı Odası ev sahipliğinde düzenlenen Türk 

Eczacıları Birliği 39.Dönem Merkez Heyeti 1. Bölgelerarası 

toplantısına katıldılar. Bölgelerarası Toplantı’da Oda 

Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN söz alarak konuşma yaptı.

14 Haziran 2014
Genel Sekreterimiz Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAĞ ve Ecz. Erdem 

GÜVEL Ankara’da Türk Eczacıları Birliği tarafından düzenlenen 

“Olağanüstü Durumlarda İlaç ve Eczacılık Hizmetleri” konulu 

eğitim programına katıldı.

17 Haziran 2014
Yönetim Kurulumuz, 09.06.2014 tarihinde Adana Valiliği 

görevine başlayan Valimiz Sayın Mustafa Büyük’ü ziyaret etti. 

Sayın Valimize yeni görevlerinde başarılar dilerken, Adana 

Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak, Oda faaliyetlerimiz, 

bölgemizde yaptığımız hizmetler ve eczanelerimiz ile ilgili 

bilgiler verildi.

13 Haziran 2014
Adana Eczacı Odası ve  Novartis İlaç Firması işbirliği ile 

“ECZACININ TAKIM ÇANTASI” konulu eğitim Odamızda 

düzenlendi. Eğitimin sunumu Ayşin KÜRKÇÜOĞLU ŞENCAN 

tarafından yapıldı.

Faaliyetlerimiz
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Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulumuz, Adana Akademik 

Meslek Odaları Birliğini (ADAMOB ) oluşturan Meslek 

Odalarımızı ziyaret etti. Ziyaretlerde gündeme ilişkin gelişmeler 

ve ADAMOB olarak önümüzdeki süreçte yapılması gereken konu 

başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

18 Haziran 2014 tarihinde Adana Diş Hekimleri Odası ziyareti;

19 Haziran 2014 tarihinde Adana Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 
ziyareti;

24 Haziran 2014 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana 
Şubesi ziyareti;

24 Haziran 2014 tarihinde Adana Tabipler Odası ziyareti;

18 Haziran 2014 tarihinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana 
Şubesi ziyareti;

19 Haziran 2014 tarihinde Adana Barosu ziyareti;
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23 Haziran 2014
Eski Oda Başkanımız Çukurova Belediyesi Meclis Üyesi Sayın 

Ecz. Burhanettin BULUT, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Adana 

Milletvekili Sayın Ali DEMİRÇALI ve CHP Adana İl Kadın Kolları 

Başkanı Sayın Av.Rukiye ÇİNKILIÇ  Yönetim Kurulumuzu ziyaret 

ettiler. Ziyarette; başta Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak 

üzere gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

26 Haziran 2014
Yönetim Kurulumuz Adana Barosu tarafından Seyhan Oteli 

Toros Salonunda düzenlenen“ SOMA OLAYLARININ HUKUKİ 

DEĞERLENDİRİLMESİ” konulu oturuma katıldı.

1 Temmuz 2014
Yönetim Kurulumuz 30 Mart Yerel Seçimler sonrası; Seyhan 

İlçesi Belediye Başkanlığı görevine seçilen Sayın Zeydan 

KARALAR’ı ziyaret etti. 

3 Temmuz 2014
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.

Dr.Rümeysa DEMİRDAMAR, Dekan Yardımcısı Doc.Dr.Dudu 

ÖZKUM ve Staj Komisyonu Başkanı Prof Dr. Şahan SAYGI 

Odamızı ziyaret etti. Ziyarette; yeni dönem staj programı 

ve stajyer öğrenci kabul edecek eczanelerimiz ile ilgili görüş 

alışverişinde bulunuldu.

7 Temmuz 2014
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim 

Kurulu, Odamızı ziyaret etti.

3 Temmuz 2014
Yönetim Kurulumuz Karaisalı İlçemizdeki meslektaşlarımızla, 

Kızıldağ Yaylası Gezici Hizmet ile ilgili toplantı yaptı.

9 Temmuz 2014
Yönetim Kurulumuz, Çukurova İlçesi Belediye Başkanlığı 

görevine seçilen Sayın Soner ÇETİN’ i ziyaret etti.
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9 Temmuz 2014
Yönetim Kurulumuz, Kozan ilçesinde Kozanlı meslektaşlarımız 

ile iftar yemeğinde buluştu.

15 Temmuz 2014
Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN, Saymanımız Ecz. Sühendan 

TOKSÖZ ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE; 

Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Müdürü Halil NACAR’ı 

ziyaret etti. Ziyarette; etik bozulmalarla ilgili görüş alışverişinde 

bulunuldu.

16 Temmuz 2014
Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE ve Ecz. Alperen 

GÜRKAKAN, Ankara’da Türk Eczacıları Birliği tarafından 

düzenlenen 6643 Sayılı Komisyon toplantısına katıldı.

18 Temmuz 2014
Yönetim Kurulumuz, Mersin’de Güney Ecza Kooperatifi Yönetim 

Kurulunu ziyaret etti.

23 Temmuz 2014
Yönetim Kurulumuz hastaneler bölgesinde bulunan 

meslektaşlarımız ile toplantı yaptı.

11 Temmuz 2014
Yönetim Kurulumuz 30 Mart Yerel Seçimler sonrası; Yüreğir 

İlçesi Belediye Başkanlığı görevine seçilen Sayın Mahmut 

ÇELİKCAN’a nezaket ziyaretinde bulundu
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6 Ağustos 2014
Yönetim Kurulumuz, Yönetim ve Denetleme Kurullarımızın 

yanı sıra Eczacı Odamızın son 10 yılında görev almış Yönetim 

ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin katılımı ile İstişare Kurulu 

oluşturulmasına karar vermiştir. Mesleğimizde yaşadığımız 

sorunların çözümüne katkı sağlamak adına tüm eczacılarımızın 

bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması gerektiğine olan 

inancımızla kurulması düşünülen istişare kurulunun ilk 

toplantısını yaptı.

12 Ağustos 2014
Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE, Çukurova İlçe 

Belediyesi meclis salonunda yapılan 2015-2019 Dönem 

Stratejik Plan Taslağı ile ilgili yapılan toplantıya katıldı.

13 Ağustos 2014
Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN Türk Eczacıları Birliği tarafından 

Ankara’da düzenlenen 3. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’ 

na katıldı. Toplantıda;  İlaç Fiyat Kararnamesi, SGK Protokol 

Revizyon Görüşmeleri, ithal ilaçlar için eczanelerin müracaat 

noktası olması çalışmaları ile ilgili görüşme yapıldı.

15 Ağustos 2014
Yöneticilerimizden Ecz. Zuhal Seher CENGİZ Ankara’da yapılan 

“İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu”nun 3.toplantısına katıldı. 

Toplantıda; Eczacılara KOSGEB’den, Kalkınma Ajansı’ndan 

ve TÜBİTAK’tan destek alınması amacıyla sunulacak içeriğin 

kapsamına yönelik görüş alışverişi yapıldı.

22 Ağustos 2014
Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ; Çukurova 

Belediyesi Danışma Kurulunun ilk toplantısına katıldı.

28 Ağustos 2014
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ecz. Erdem KIZILTEPE ve Ecz. 

Serdar ÜNSAL Türk Eczacıları Birliği tarafından düzenlenen 

6643 Sayılı Komisyon toplantısına katıldılar.

29 Ağustos 2014
Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak uzun süredir 

gündemimizde olan Akılcı İlaç Kullanımı konusunda halkımızı 

bilinçlendirmek ve halkımızın ilaca ulaşımını kolaylaştırmak 

amacı ile bölgemizde bulunan kamu, üniversite ve özel 

hastanelere bilgilendirme ekranları yerleştirilmesi konusunda 

Sağlık Müdürlüğü’müzle koordineli olarak başlattığımız 

çalışma son aşamasına gelmiştir. İlkini Adana Numune Eğitim 

ve Araştırma Hastanesinde test olarak başlattığımız programda 

mesai saatleri içerisinde akılcı ilaç kullanımına yönelik mesajlar 

içeren görseller dönüşümlü olarak verilirken, mesai saatleri 

dışında ise aynı ekran üzerinden bölgemizde bulunan nöbetçi 

eczaneler harita bilgileri ile birlikte verilmektedir.

Ayrıca Yönetim Kurulu olarak bu ekranların eczanelerimize 

de yerleştirilebilmesi konusunda çalışmalar başlatılmış olup, 

gerekli bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.
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30 Ağustos 2014
Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana Valiliği tarafından 

verilen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı.

2 Eylül 2014
Yönetim Kurulumuz Adana İlindeki eczanelerimizle staj yapan 

tüm stajyer eczacılarımızı Odamızda ağırlayarak; stajyer 

eczacılarımıza yönelik mesleki bilgilendirme yapmak, onları 

eczane ve eczacılık pratiğine hazırlamak, eczane açılışı sırasında 

yapılacaklar, faydalanacakları uygulamalar ile önümüzdeki 

dönemlerde düzenlenecek eğitim hakkında bilgilendirme yaptı.

Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, mesleğimizi ve Odamızı 

tanıttıktan sonra, Ecz. Fatih TAMBAY, Stajyer eczacı bilgilendirme 

projesiyle ilgili genç meslektaşlarımıza bilgi verdi.

4 Eylül 2014
Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Saymanımız Ecz. Sühendan 

TOKSÖZ ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Gülşah YILMAZ, hibe 

ve destek programları ile ilgili Çukurova Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Dr. Konuralp SEZGİLİ’yi ziyaret ettiler.

11 Eylül 2014
Odamız Eğitim Komisyonu ve GSK işbirliğinde “Eczanede 

Tavsiyenin Gücü” konulu eğitim düzenlendi. 120  meslektaşımızın 

katıldığı eğitim, Adana Hilton Oteli ve Sheraton Otel’de yapıldı.

3 Eylül 2014
Odamız Eğitim Komisyonu ve GSK işbirliğinde “ GRİP HASTALIĞI 

VE KUADRİVALAN GRİP AŞISI” hakkında eğitim toplantısı 

yapıldı. Odamız toplantı salonunda gerçekleşen eğitimin 

sunumunu Hacettepe Ünv. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr.Serhat ÜNAL yaptı.

Oda Başkanımız Sayın Ecz. Ersun ÖZKAN; Adana İl Sağlık Müdürü 

Sayın Dr. Ahmet ÖZER ve Adana Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Hastane Yöneticisi Sayın Uzm. Dr. Fethullah Selçuk 

Moğulkoç ve Hastane Başhekim Yardımcısı Sayın Dr.Haşim 

İŞİBOL ile bir araya gelerek uygulamayı incelediler.

Sunumlardan sonra soru-cevap kısmına geçilerek eczacı 

adaylarının kafalarındaki sorulara cevap verildi.
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13 Eylül 2014
2013-2014 Olağan Mali Genel Kurulumuz, Odamız Ecz. Ali 

Aysan Toplantı salonunda meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla 

gerçekleşti. Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN’ ın açılış 

konuşmasından sonra Güney Ecza Kooperatifi Başkanı Ecz. 

Tarkan BİR “Alphega ve Zincir Eczaneler “ konulu bir sunumla 

konuşma yaptı. 

Daha sonra Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK 

konuşma yaptı.

Genel Kurulumuzun Divan Başkanlığını Ecz. Alev ERSAN, 

2.Başkan A.Dinçay BAHÇECİ, Katip Üyeliklerini Ecz. Derya 

SARIEROĞLU ve Ecz. Ümmügül KAHRAMAN yaptılar.

2013-2014 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunumunu 

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAĞ, 2013-2014 Mali 

Raporun sunumunu Saymanımız Ecz. Sühendan TOKSÖZ yaptı.

Denetleme Kurulunun raporunun sunumu Denetleme Kurulu 

Başkanı Ecz. Faruk ÖNAL tarafından yapıldı. 

Gündemin “Raporların Görüşülmesi” bölümünde Ecz.Türkay 

TUĞRUL, Ecz. Yelda ERTÜRK, Ecz. Nihal ŞEN, Ecz. Yasemin 

AŞLAMACI ve Ecz. Şeyma SÜZEN söz aldılar. 

Yönetim Kurulunun 2013-2014 Faaliyeti ve Mali Raporunun 
oybirliği ile ibrasından sonra 2014-2015 Bütçesi de oybirliği ile 
kabul edildi. 

Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN’ ın konuşmasından sonra 
Gündemin “Dilek ve Önerileri” bölümünde söz alan olmayınca 
Genel Kurulun kapanışı Divan Başkanı Ecz. Alev ERSAN 
tarafından yapıldı. 

Genel Kurulumuza katılan meslektaşlarımıza Yönetim Kurulu, 
Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üyelerine, Bölge Temsilci ve 
Temsilci Yardımcısı meslektaşlarımıza, Denetçi Eczacılarımıza, 
Komisyonda görev alan meslektaşlarımıza Adana Eczacı Odası 
Yönetim Kurulu olarak bir kez daha teşekkür ederiz.

16 Eylül 2014
Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Genel Sekreterimiz 
Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ,  Adana’da konaklayan Suriyeli 
misafirlerin reçetelerinin karşılanması ve ödemeleri ile ilgili  
Sarıçam Kaymakamı Ali Murat KAYHAN’ı ziyaret ettiler.

25 - 28 Eylül 2014
Yönetim Kurulumuz Ankara’da Türk Eczacıları Birliği tarafından 
düzenlenen “Bilgi İlaçtır: Eczacılık mesleği için... Eczacılar İçin... 
Toplum İçin... Mesleki Birliktelik için…” temalı 12.Eczacılık 
Kongresi’ne katıldı.

29 Eylül 2014
Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE, Adana Numune 
Araştırma Hastanesi Toplantı salonunda yapılan Halk Sağlığı 
“Dünya Kalp Günü” etkinliğine katıldı.






