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B

u bölümde Türk Eczacılık Gününün nasıl ortaya çıktığını, tarihin nasıl

saptandığını ve ilk kez nasıl kutlandığını gösteren belgelere ve 14 Mayıs 1968 de yapılan ilk “Eczacılık Günü” kutlamalarına yer verilmiştir.

Eczacıların toplanarak mesleki sorunlarını tartışabilecekleri, meslekteki ilerlemeleri ve gelecekte yapılması gerekenleri konuşabilecekleri bir günün olması fikrini ilk
ortaya atan Ecz. Remzi Kocaer’dir. Remzi Kocaer 1949 yılında Farmakoloğ dergisinde
çıkan “Türk Eczacılığının Günü” başlıklı yazısında bu düşüncesini dile getirerek önerilerde bulunmaktadır.

Türk Eczacılık Günü

FARMAKOLOĞ 1949

,

TÜRK ECZACILIĞININ GÜNÜ
Eczacı Remzi Kocaer
Meslekte bir eczacı gününün tayin ve tespiti için ele almayı tasarladığım ilk iş, Eczacı Mektebinin açılış tarihini
aramak oldu.
Bu GÜN’ün, meslek tarihinde bir başlangıç veya bir dönüm noktası ve her yıl kutlanmasını makul gösterecek
kadar tarihi kıymeti haiz olmasını esas kabul ettiğimize göre, onu Meşrutiyet hareketinden çok daha gerilerde
aramamız icabedecektir.
Kanaatimizce 1909 da, Mülkiye Tıbbiyesile Askeri Tıbbiyenin birleşerek Haydarpaşa’ya nakilleri sırasında
Kadırga’da kalan, şeklen Tıbbiyeden ayrılan; müstakil bie bina; bir adare ve dişçilerle müşterek bir müdüre kavuşan mektebimizin kuruluşunu çok daha evvellere götürmek kabildir.
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Meşrutiyet sırasında ikinci kuruluş olarak tavsif edilebilecek olan İcraat Eczacı Mektebi için mebde değil, ancak bir tekamül ve kısmen istiklal kazanma hareketi şeklinde mütalaa edilebilir. Eczacılık mesleğinin kanunlaşmış,
zabturabt altına alınmış şekline ancak mektepli eczacıların görünmeye başlamasile beraber rastlıyoruz ki, bu da,
ister istemez araştırmalarımızı Tıbbiye Okulunun kurulduğu 1242 den bu yana doğru yapmamızı icabettirir zannındayız.
Elimizdeki kitaplarla tarihi vesikalardan anladığımıza göre: 1242 tarihinde kurulan Tıphane ile 1247 senesinde tesis edilen Cerrahhaneden beklenilen neticelerin istihsal edilememesi neticesinde her ikisinin tevhidile
Galatasaray’da yeniden meydana getirilen Tıbbiyenin tensik ve islahına memuren Viyana’dan Dr. Bernard celbedilir. Mektebin esasını teşkil edecek olan tıphane ile cerrahhane talebelerinin kısmı küllisinde tedrisatı takip edecek
umumi malumatın noksanlığını ve bilhassa Fransızcayı anlamayan ve ifadeye gayrı muktedir bulunanların çokluğunu göz önünde tutan Bernard bütün talebeyi bir imtihandan geçirir. Zayıf ve Fransızca bilmeyenleri bir sınıf,
bunlara nazaran gerek malumatları, gerekse lisandaki vukufları daha üstün olanları da bir üst sınıf itibar eder.
Dr. Bernard’ın bu tensikat ve teşkilatı yaptığı sırada, bizim için çok mühim bir harekete girişilmiş olduğunu
görüyoruz ki, bu, Eczacı Okulunun kuruluşuna doğru ilk adımın atılması hareketidir. Filhakika, bu sıralarda, memleketin ve bilhassa ordunun eczacı ve cerrah ihtiyacını karşılamak düşüncesile her ikji zümre için tedris müddeti
üçer sene olmak üzere birer sınıf ihdas edilmiş ve böylece Türk Eczacı Mektebinin hakiki nüvesi atılmıştır.
Müstakil bir bina, bir idare ve bir müdüre malik olmamakla beraber tıbbiye çatısı altında tesis edilen bu sınıfı,
eczacı mektebinin ilk kuruluşu olarak kabul etmeği çok akla yakın bir hal tarzı telakki etmekteyiz. Tam müstakil bir
mektep olmamakla beraber bu sınıfta Tıbbiyenin ilk üç senesindeki tedrisat takip edilmeğe ve mesleki dersler olan
kimya, nebatat, fenni-saydalani müfredatı tıb ve eczahanede ameli eczacılık dersleri gösterilmeğe başlanmıştır.

Türk Eczacılık Günü

İş o kadar esaslı tutulmuştur ki, sınıfın ahdası ve programların tesbiti iğle de iktifa edilmemiş, inkişaf ve terakkisi için, hususi surette, Paris’ten o zamana göre birhayli ilim ve hocalık değeri bulunan bir kimyager de getirilerek
bizzat öğretime başlatılmıştır.
Hulasa, Dr. Bernard’ın Tıbbiyeyi yeniden tesis ettiği sıralarda, mesleğimizin tarihi bakımından büyük bir önem
taşıyan bazı icraatla karşılaşmaktayız:
a)

Müstakil olmamak, yani tıbbiye çatısı ve idaresi altında bulunmakla beraber, resmen teşekkül etmiş bir

eczacı sınıfı meydana getirilmiştir.
b)

Bu sınıfın kendisine mahsus bir programı, yani mesleki dersleri ve tahsil müddeti tespit edilmiştir.

c)

Diploma esası vazedilmiş ve ilk olarak devlet diploması tevziine başlanmıştır.

d)

İlk mezunları müteakip ihtiyaç duyulan bir nizamnamenin derhal tanzim ve meriyet ahkamına konmasına

karar verilmiştir-ki bu bilahare meydana gelen 1267 tarihli ve 77 maddelik eczacılık sanatının icrası hakkındaki
nizamnamedire)

Bizzat Bernard tarafından bir kodeks tanzim edilmiştir.
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Bu izahata göre, eczacılık gününü bütün bu icraatın yapıldığı ve ilk diplomalı eczacı yetiştiren eczacı sınıfının
ihdas edildiği tarihlerde aramak icabeder. Kanaatimizce, bu ilk sınıfın ilk mezunlarını verdiği gün tespit edilebildiği
takdirde mesele halledilmiş ve her yıl yeni mezunlarımızla beraber kutlayacağımız tarih meydana çıkarılmış olur.
Meslekdaşlara naçizane haber verelim ki, biz bu tarihi tespit etmiş ve bu yazımızla da bu tarihin gelecek yıllarda bütün Türk Eczacılığına şamil bir gün olarak kutlanmasını teklif etmiş bulunuyoruz. Dr. Bernard tarafından
Tıbbiyenin tensik ve yeniden tesis edildiği sırada meydana getirilen eczacı sınıfı ilk mezunlarını 25 Şaban 1259 da
vermiştir ki, bugünkü Miladi seneyle, 19 Eylül 1843’e tekabül etmektedir.
Tıbbiyenin ilk mezunları işte bu tarihte, zamanın padişahı ve bilumum vüzera ile mektep mualliminin huispençariyede üstadiyet ünvanları” verilmiştir ki halen, ellerinde bu şekilde diplomalar bulunan meslekdaşlarımız
lehülhemd mevcuttur.
Galatasaray yangınında o zamanki kayıtların tamamen yanmış bulunması dolayısıyla ilk eczacı sınıfının kaç
kişiden ibaret bulunduğunu tespit etmek, bizce mümkün olmamıştır.
Bununla beraber, Türkiye’de ilk eczacı mezuniyet tarihinin 19 Eylül 1843 olduğu gün gibi ayan ve aşikardır.
Bu günün gelecek yıllarda değişmez bir eczacı günü olarak kutlanmasını teklif ediyor ve meslek efkarı umumiyesinin bu teklifimize karşı izhar edeceği alakayı büyük bir merakla bekliyoruz.

a

zurunda imtihan vererek diploma almış ve doktorlara “icrayı fünunu tıbbiyede doktorluk, eczacılara da ulumu

Türk Eczacılık Günü

Türk Eczacıları Birliğinin Kasım 1958 de yaTürk Eczacıları Birliği Mecmuası

pılan 3.Büyük Kongresinde Eczacılık Gününün

cilt II sayı 2, Mayıs 1959, Sayfa 41

saptanması için bir komisyon kurulduğu görülmektedir. Bu komisyonun çalışması sonucu alınan kararlar ve kutlama konusundaki gelişmeler

ECZACILIK GÜNÜ 2 KASIMDA TES’İD
EDİLİYOR.

Türk Eczacıları Birliği Mecmuasındaki zabıtlardan
aktarılmıştır.

Prof. Salahattin Tandal’ın riyasetindeki geçici komisyon, ilk Türk eczacısı merhum Ahmet
Mustafa Efendinin mektepten mezun olduğu 2

Türk Eczacıları Birliği Mecmuası
cilt II sayı 2, Mayıs 1959
3. Büyük Kongremiz, sayfa 12

Kasım 1840 (10 Ramazan 1256) tarihini Eczacılık
günü olarak tesbit etmiştir.
Merkez Heyetinden istihbar edildiğine göre,

8. Prof. Salahattin Tandal, Prof.Dr. Hayriye Amal, Ecz. Muzaffer Dinçol, Ecz.Kimy. Naşit
Baylav, Ecz. Remzi Kocaer, Ecz.Kimy. Samahattin Yula, Doç.Dr. Turhan Baytop, Ecz.Kimy. İhsan
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Sönmez, Ecz. Ahmet Kandil, Eczacı Okulu Talebe Cemiyeti Temsilcisinden müteşekkil Eczacılık

her yıl bu tarihte mesleğin halk sağlığındaki yeri
ve hizmetleri efkarı umumiyeye hatırlatılacak ve
hususi merasimlerle tes’id edilecektir. İki senede
bir aktedilen Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongreleri de imkan nisbetinde bu tarihlere rastlatılacaktır.

günü ve yeni bir eczacı rozeti tespit komisyonu
muhtelif hazırlık toplantılarından sonra 21.3.1959
günü Prof.Dr. Hayriye Amal’in başkanlığında
yapmış olduğu toplantıda iki senede bir de olsa
büyük kongrenin toplandığı aya, mektebin açık ve
imtihanların yapılmadığı bir tarihe rastlaması ve

Günü tesbit eden ihtisas komisyonunda vazife alan diğer meslekdaşlarımız: Prof. Hayriye
Amal, Semahattin Yula, Doç. Turhan Baytop,
Remzi Kocaer, Naşit Baylav, Ahmet Kandil, İhsan
Sönmez ve Muzaffer Dinçol’dur.

ayrıca bütün meslekdaşların iştirak edebilecekleri
uygun bir zaman olması mülahazası ile ilk eczacı
Ahmet Mustafa Efendinin mektepten mezun olduğu 2 Kasım 1840 (10 Ramazan 1256) tarihine
rastlayan 2 kasım gününü “Eczacılık Günü” olarak kabule ve Ahmet Mustafa Efendinin Askeri
Tıbbiye Mektebi arşivlerinde bulunan kaydının
fotokopisinin çıkarılması için Prof. Feridun Nafiz
Uzluk’un tavassutlarının temini yolunda kendisine
ve keza Ankara Eczacı Odasına mektup yazılmasına, (Prof. Feridun Nafiz Uzluk tarafından fotokopisi bilahare gönderilmek üzere bir mektupla şimdilik kaydın kopyesi gönderilmiş bulunmaktadır).
Doç.Dr. Turhan Baytop tarafından bu hususta bir
rapor hazırlanmasına karar verilmiştir.

Tarihin tesbitinde, Askeri Tıbbiye Arşivlerinden gerekli dokümanların temininde Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi Profesörü Dr. Feridun Nafiz
Uzluk’un hizmetlerine mesleğimiz müteşekkirdir.

Türk Eczacılık Günü

Türk Eczacıları Birliği Mecmuası cilt III sayı 1, Şubat 1960, Sayfa 8
TÜRK ECZACILIK GÜNÜ
Turhan Baytop
Bir Eczacılık Gününün tespiti ötedenberi Eczacı camiası tarafından arzu edilmekte idi.
Böyle bir günün tespiti hususunda şimdiye kadar Eczacı Remzi Kocaer, Dr. Şevki Uludağ, Prof.Dr. F.Nafiz
Uzluk tarafından ileriye sürülen fikirler başlıca iki nokta üzerinde toplanmaktadır.
1. İlk Eczacı sınıfı, Dr. C.A. Bernard tarafından kurulup 14 Mayıs 1839 da Sultan ikinci Mahmut tarafından
açılmış olan Mektebi Tıbbiyei Şahane (Ecole Impériale de Médecine de Galata Sérai) da ihdas edildiğine
göre 14 Mayıs tarihi Eczacılık Günü olarak kabul edilmelidir.
2. Sultan ikinci Mahmut tarafından açılmış olan Mektebi Tıbbiyei Şahaneden 10 Ramazan 1256 da mezun
olupta Çanakkale Askeri hastanesi eczacılığına tayin edilen ilk Eczacı Ahmet Mustafa Efendinin mezuniyet
günü olan 10 Ramazan 1256 Türk Eczacılık Günü olarak kabul edilmelidir.
Türk Eczacıları Birliğinin Üçüncü Büyük Kongresi (Kasım 1858) esnasında mesleki acil meseleler komisyonu-
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nun bir Eczacılık Gününün ihdası teklifi üzerine Eczacılar Birliği Merkez Hayatince teşkil edilen (Prof.Hayriye Amal,
Prof.Salahattin Tandal, Ecz.Kimy.Naşit Baylav, Ecz. Muzaffer Dinçol, Ecz. Remzi Kocaer, Ecz. İhsan Sönmez, Ecz.
Samahattin Yula, Doç. Turhan Baytop, Ecz. Ahmet Kandil, öğrencilerden Ömer Miski) komisyon tarafından yukarıdaki görüşler ayrı ayrı incelenmiş ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanenin açılışı olan 14 Mayıs 1839 tarihinde Eczacı
sınıflarının da ihdas edildiği henüz kati olarak tespit edilememiş olduğundan 1 nci görüş terkedilmiştir.
İkinci görüş yani ilk eczacının diploma aldığı gün olan 10 Ramazan 1256 nın kati olarak belli olduğu ve buna
tekabül ettiği hesap edilen 2 Kasım 1840 tarihinin iki senede bir de olsa Büyük Kongrenin toplandığı aya rastlaması, üniversite tedrisat yılının başlangıcı olması dolayısıyla merasim yapılması bakımından da uygun olması itibariyle
felendirilmiş idim.
10 Ramazan 1256 tarihinin karşılığı olarak Prof. F.N. Uzluk tarafından 2 Kasım 1840 gösterilmekle beraber
tarafımdan yapılan kontroller ve Sayın Prof. Uzluk ile yeniden yapılan muhaberat sonunda 10 Ramazan 1256 tarihinin miladi karşılığının 5 Kasım 1840 olmasının lazım geldiği meydana çıkmıştır.

Aşağıdaki Çalışma Raporu (29 Kasım 1958 – 23 Kasım 1960) Eczacılık Günü kutlanması için nasıl karar
alındığı ve neden kutlanamadığını açık bir şekilde özetlemektedir.

a

komisyon tarafından ittifakla Eczacılık Günü olarak kabul edilmiş ve bu hususun yeniden tetkiki bakımından vazi-

Türk Eczacılık Günü

Türk Eczacıları Birliği
IV. Büyük Kongresine Arz Edilen Merkez Heyeti Çalışma Raporu
29 Kasım 1958 – 23 Kasım 1960, sayfa 10-12
Eczacılık Günü ve Eczacı Rozetini Tesbit Komisyonu Çalışmaları:
d- Eczacılık gününün tesbiti yolunda yapılan araştırmalar sonunda ilk eczacı Ahmet Mustafa Efendinin mektepten mezun olduğu 2 Kasım 1840 (10 Ramazan 1256) tarihine kıyasen 2 Kasım gününün eczacılık günü olarak
kabul edilmesine ve Ahmet Mustafa Efendinin Askeri Tıbbiye Okulu arşivlerinde bulunan kaydına ait fotokopinin
temininin Sayın Prof. Feridun Nafiz Uzluk’dan rica edilmesine ve Doç. Dr. Turhan Baytop tarafından bu hususta
bir rapor hazırlanmasına karar verilmiştir.
Sayın Prof. Feridun Nafiz Uzluk’tan, fotokopinin temini hususundaki istek büyük bir nezaketle kabul edilerek
bu hususta geniş bir malumatta verilmek suretiyle birliğimize gönderilmiştir. Gerek bu yazı münderecatında ve
gerekse Doç.Dr. Turhan Baytop tarafından yapılan tetkikat neticesi hazırlanan raporda 10 Ramazan 1256 nın,
müstenidatı zikredilmek suretiyle 5 Kasım 1840 tarihine tekabül ettiği anlaşılarak Eczacılık Gününün hem hakikate
uyması ve hem de Üniversitenin açıldığı tarihe raslaması bakımlarından 5 Kasım olarak kabul edilmesine karar
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verilmiştir.
Bilahare, ilk olarak 5 Kasım 1959 da Eczacı Okulunun tamir ve tadil edilmekte olan yeni binada tedrisata başlıyabileceği düşünülerek aynı gün mektebin açılma merasimi ile birlikte Eczacılığın 120. müstakil eczacı okullarının
50. yılının enternasyonal bir şekilde kutlanması arzu edilmiş ve o zamanki eczacı okulu müdürü Prof.Dr. Ömer
Özek riyasetinde bir komite teşkil edilerek bir kısım merkez heyeti azalarının da katıldığı muhtelif komisyonlar
kurulmak suretiyle çalışmalara başlanmıştır. Ancak okul inşaatının 1959 da bitemiyeceğinin anlaşılması üzerine
çalışmalara ara verilmiştir. İnşaatın 1960 da da bitemiyeceğinin görülmesiyle merkez heyetince meslek camiası
içinde bir kutlama yapılması düşünülmüş ise de büyük inkılaptan sonra mesleki davaların halli yolunda yeniden
teşebbüslere geçmek mecburiyetiyle çalışmaların artmış olması karşısında kutlamanın kongre ile birlikte yapılamıyacağı kanaatine varılarak karardan vazgeçilmiştir.

Yukarıdaki çalışma raporundan da anlaşıldığı

Gününün, eczacılık eğitiminin başlamasının 120.

gibi Eczacılık Günü için 5 Kasım gününe karar ve-

yılı ve müstakil Eczacı Okulunun 50.yılı ile bir ara-

rilmiş ve kutlamanın İstanbul Üniversitesi Eczacı

da kutlanması planlanmış, ancak restorasyonun

Okulunda yapılması düşünüldüğü için Keçecizade

tamamlanacağı ümidiyle ertelenmiştir. 27 Mayıs

Fuat Paşa Konağının, yani bugünkü İ.Ü.Eczacılık

1960 ihtilalinden sonra ise Merkez Heyeti başka

Fakültesi A blok, restorasyon çalışmalarının ta-

mesleki sorunlarla uğraşmak zorunda olduğun-

mamlanıp, okulun Dişçi Mektebi ile birlikte bu-

dan Eczacılık Günü bir süre unutulmuş görün-

lunduğu eski Jandarma Komutanlığı binasından

mektedir.

bu yeni binaya taşınması beklenmiştir. Eczacılık

Türk Eczacılık Günü

1967 yılına kadar Eczacılık Gününün günde-

1967-68 döneminde Eczacılık Fakültesi Tale-

me gelmediği görülüyor. Eylül 1967 de Merkez

be Cemiyeti Başkanı Azmi Kerman’ın Ecz. Halit

Heyetinin mesleğin ileri gelenleri ile bu konuda

Tüzüner başkanlığındaki Merkez Heyetine yaptığı

bir toplantı yaptığı Doç. Naşit Baylav tarafından

başvurular sonucunda Eczacılık Günü kutlama-

belirtilmektedir.

sının 14 Mayıs 1968 tarihinde yapılması kararı
alınmış ve Genel Sekreter Ecz. Süheyla Ulutaş tarafından İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Dekanlığına aşağıNaşit Baylav

daki yazı gönderilmiştir.

Eczacılık Tarihi
Yörük matbaası–İstanbul 1968, Sayfa 519
İstanbul, 24/4/1968

Eczacılık Günü

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

İstanbul Eczacılık Fakültesinde bir Eczacı-

Dekanlığına
İstanbul

lık Müzesinin kurulması kadar önemli bir hadise de meslek için Eczacılık gününün tesbitidir.

Sayın Dekanlığınız ve Fakülteniz Öğretim

Bu günün tesbiti için 1967 Eylül ayında Türk

Üyeleri ile Hayatimiz arasında yapılan toplantılar-

Eczacıları Birliği Merkez Heyeti bir toplantı ter-

la 14 Mayıs’ın Eczacılık Günü ve Bayramı olarak

tip etmiş ve bu toplantıya mesleğin ileri gelenleri de davet edilmiştir.
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tespiti karar altına alınmış bulunmaktadır. Bütün
dallardaki meslekdaşlarımızın, Fakültemiz Öğretim
Üyelerinin ve talebelerinin, Bayrama iştiraki en büyük arzumuzdur. Gündüz ve gece programlarının,

Bu toplantıda sayın üyelere tarihçe mukayyet olan günün 14 Mayıs olduğunu bil-

gerçek manada uygun şekilde tatbiki için kanaatimizce 14 Mayıs’ın talebelere tatil günü olarak
ilan edilmesi gerekmektedir. Fakültenizce tasvip
edildiği takdirde ilanına ve mümkün ise büyük

Viyana’dan davet edilmiş olan Dr. Bernard, o

çoğunlukla katılmalarının bizler için iftihar konusu

gün Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane ile bir-

olacağının kürsülerine bildirilmelerini saygılarımla

likte Eczacılık Sınıflarını da açmıştı. Aynı gün-

rica ederiz.

de Sultan Mahmut II.nin emriyle büyük bir tö-

Genel Sekreter

ren yapılmış ve ilk Eczacılık dersleri verilmiştir.

Ecz. Süheyla Ulutaş

Böylece, 14 Mayıs 1839 Türkiye’de Eczacılık
sınıflarının müstakil teşekkül ettiği ve ilk dersin

Merkez heyetinin bu yazısı üzerine Dekan

verildiği gündür. Teklifim heyetçe uygun gö-

Prof.Dr. Kasım Cemal Güven’in başkanlığında

rülmüş ve ilk kutlama 14 Mayıs 1968 de ya-

6.5.1968 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu (Prof.

pılmıştır.

Dr. Kasım Cemal Güven, Prof.Dr. Turhan Baytop,

a

dirdim. 14 Mayıs 1839 da Galatasaray’dea

Türk Eczacılık Günü

Prof.Dr. Rasim Tulus, Prof.Dr. Şevket Tekman ve

Yukarıdaki raporda ilk kez Eczacılık Bayramı

Prof.Dr. Asuman Baytop) Eczacılık Günü kutlama-

ifadesinin kullanıldığı dikkati çekmektedir. Diğer

sıyla ilgili program yapılmasına karar vermiştir.

taraftan dönemin günlük gazetelerinde bu kutlama ile ilgili hiçbir haber bulunmayışı bizi şaşırt-

Ecz. Halit Tüzüner başkanlığındaki Merkez

mıştır.

Heyetinin 13.11.1968 tarihinde yapılan 12. Büyük
Kongreye sunduğu çalışma raporunda Eczacılık

Bu ilk kutlama ile ilgili gelişmeleri, bir de bu

Günü ile ilgili çalışmalar aşağıdaki şekilde aktarıl-

kutlamanın mimarlarından biri olan Ecz.Azmi

maktadır.

Kerman’ın kaleminden aktaralım:
“14 Mayıs Eczacılık Günü 1968 yılından bu

Pharmacia Aralık1968
Çalışma Raporu
Devremiz zarfında başlanılmış ve bitirilmiş
konular:
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Eczacılık Bayramı:
Şubat ayı Fevkalade Kongresinde birçok De-

yana kutlanmaktadır.
Eczacıların da bir günü olması fikri ben de
1967 yılında doğmuştur. O tarihlerde İstanbul Üniversitesi Eczacılık fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı idim. Eczacıların yılın belli bir gününde bir araya

legelerin memnuniyetle karşıladıkları 14 Mayıs’ın

gelmesi, meslekdaşlar arasında bir yakınlaşmaya

Eczacılık Bayramı olarak kutlanması konusu İda-

neden olacak, daha önemlisi ise mesleki konuların

re heyetimizin Nisan ve Mayıs aylarında yoğun

kamuoyu önünde gündem edilmesi sağlanacaktı.

çalışmasiyle gerçekleştirilmiştir. Gündüz İstanbul
Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde konferanslarla
başlıyan program, öğleden sonra spor ve sergi

Eczacılık halk sağlığını birinci dereceden ilgilendiren bir meslek dalı olması nedeniyle eczacıların

sarayında gençliğin tertiplediği festival ve akşam

halk için neler yaptıklarını ve yapabileceklerini an-

Kervansaray’da verilen balo ile nihayetlenmiştir.

latmak için böyle bir gün, güzel bir fırsat olacaktı.

İstanbul’un birçok semtlerine asılan bez dövizler
ve eczanelere konulan pankartlar 14 Mayıs gününün Eczacılık Günü olarak tespit edildiğini efkarı umumiyeye de kısmen olsun anlatmışlardır.

Eczacılık gününün kutlanması olayına tüm eczacıların en üst örgütü olan Türk Eczacıları Birliği

Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki Birliğimize

merkez Heyeti’nin de inanması gerekiyordu. Bu

bağlı birçok Odalar vaktin çok kısa olmasına ve

nedenle TEB’in o zamanlar Cağaloğlu’nda olan bi-

maddi imkanlarının yeterli bulunmamasına rağ-

nasında Merkez Heyeti yöneticileri ile yaptığım gö-

men bu konuda meslek namına hiöbir fedakar-

rüşmelerin sonucu olumlu oldu. Birlik yöneticileri

lıktan çekinmeden günü kutlamağa muaffak olmuşlardır. İleriki senelerde hafızalarda daha derin
izler bırakarak kutlanacak olan 14 Mayıs Eczacılık

her yıl Eczacılar Günü kutlanması fikrini benimsediler. Özellikle Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı

camiasına verebileceğimiz en güzel hediye ola-

Eczacı rahmetli Halit Tüzüner ve çalışma arkadaş-

caktır.

larının benim o günkü heyecanıma gösterdikleri
yakın ve sıcak ilgiyi burada belirtmem gerekiyor.

Türk Eczacılık Günü

1967 yılında Merkez Heyeti’nin Cağaloğlu’ndaki

Komuşmalardan sonra topluca İstanbul Üni-

binasındaki çeşitli toplantılar yapılmış ve Eczacılar

versitesi bahçesinde bulunan Atatürk anıtına gidil-

Günü’nün içeriği ve tarihi üzerinde yoğun bir bi-

miş, çiçekler konulmuş ve saygı duruşunda bulu-

çimde çalışılmıştır.

nulmuştur. Aynı grup daha sonra Taksim Anıtına
giderek orada da saygı duruşunda bulunmuştur.

Hazırlıkların yapılması için ilk kutlamanın 1968
yılında yapılması kararlaştırılmıştır.

Aynı gün öğleden sonra Eczacılık Fakültesi
öğrencilerinin süsleyip hazırladığı spor ve sergi sa-

Eczacılık Gününün yılın hangi gününde yapı-

rayında binlerce öğrencinin katılımıyla eğlenceler

lacağını belirlemek amacıyla, Eczacılık Fakültesin-

düzenlenmiş ve bir festival havası yaşanmıştır. 14

den öğretim üyeleri, eczacılık tarihi konusunda ça-

Mayıs akşamı ise Taksim Kervansaray’da bir ak-

lışmalar yapmış, Naşit Baylav ve Selahattin Tandal

şam yemeği verilmiştir.

Bey’in çağrılmış, Türk Eczacıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve benim katıldığım toplantıda, konu

14 Mayıs Eczacılık günü 28 yıldır eczacılık

tartışmaya açılmıştır. Toplantıda eczacılık mesleği-

mesleğinin onuruna yakışır bir biçimde tüm mes-

nin tüm akla gelen önemli günleri üzerinde durul-

lektaşların katılımı ile her yıl artan bir heyecan ve

muş; ancak modern eczacılık eğitiminin 14 Mayıs

şevkle kutlanıyor. Eczacılık Fakülteleri, Merkez He-

1839’da başlaması nedeniyle 14 Mayıs’ın Eczacılık

yetimiz, Eczacı Odaları birbirinden güzeltoplantılar

Günü olması kararlaştırılmıştır.

düzenliyorlar. Daha sağlıklı ve mutlu insanların ya-
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şadığı bir toplum olabilmemiz için neler yapılması
İlk Eczacılık Günü’nün anlamlı bir biçimde kut-

gerektiğini bir kere daha anlatmaya çalışıyorlar.

lanması için hazırlıklara başlanmış ve mesleğimizle
ilgili tüm kuruluşlara 14 Mayıs 1968 tarihinde ilk
Eczacılık Günü’nün kutlanacağı duyurulmuştur.

14 Mayıs Eczacılık Günü toplumumuzla bütünleştiğimiz, insanların sorunlarına çözümler getirmeye çalıştığımız sürece daha anlamlı bir biçim-

O tarihte İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı olan

de kutlanacaktır.”

ğerli katkılarını da burada belirtmem gerekiyor.

Dr. Ecz. Azmi Kerman

İlk kutlama töreni, 14 Mayıs 1968 günü sabah
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi büyük anfide yapılmıştır.
Törene İstanbul Valisi Sayın Vefa Poyraz, Sağlık
Bakanlığı yetkilileri, öğretim üyeleri, TEB Merkez

14 Mayıs 1968 Eczacılık Günü kutlamalarına
ait resimlerle bu konuyu noktalıyoruz.

Heyeti üyeleri, eczacı meslektaşlar ve öğrenciler
katılmıştır. Günün anlam ve önemi üzerinde konuşmalar yapılmıştır.

Bu tarihi güne ait resimleri gönderen Dr. Ecz. Azmi
Kerman, Ecz. Şerif Boyacı ve Dr. Ecz. Ayşe Yazga’a sonsuz
teşekkürler.

a

hocam Sayın Prof.Dr. Kasım Cemal Güven’in de-

Türk Eczacılık Günü

Üniversite Bahçesi Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu
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Eczacılık Fakültesi
Talebe Cemiyeti Başkanı
Azmi Kerman
konuşmasını yaparken

Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Halit Tüzüner ve
Azmi Kerman Taksim’deki törende

İstanbul Valisi Vefa Poyraz tören sonrası
Dekan Prof.Dr. Kasım Cemal Güven ve
Azmi Kerman tarafından uğurlanırken

Türk Eczacılık Günü

Ayşe Arat, Aral Öztekin, Nurdan Erorhon, Şerif Boyacı, Ahmet Güneysu, Ahsen Andaç
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14 Mayıs 1968 günü öğrencilerin Spor ve Segi Sarayında yaptığı Festival’den görüntüler.
Öğrenciler tarafından yapılan bu Eczacılık Günü etkinliği ilk ve tek olarak tarihe geçmiştir.

a

Ahmet Güneysu, Ayşe Önler, Reşat ...., Şerif Boyacı

Türk Eczacılık Günü

Mustafa Kaşıkçı, Şerif Boyacı, Ahmet Güneysu
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Şerif Boyacı, Ahmet Güneysu, Ahsen Andaç, Ayşe Arat, Aral Öztekin

