ECZACILIK
AKADEMİSİ
ODALARIMIZ

ARAMIZA KATILAN YENİ ODAMIZ:
NEVŞEHİR ECZACI ODASI
Türk Eczacıları Birliği çatısı altında eczacı meslektaşlarımıza hizmet verecek yeni
bir odamız daha katıldı aramıza. Oda yöneticileri ve çalışanlarına başarılar diliyor,
Oda’nın kuruluş öyküsünü Başkanımız Ecz. Müjgan GÖKTAŞ’tan dinliyoruz:

kanı Ecz. Hasan Buminhan YAVUZ ve yönetim kurulundaki meslektaşlarımızla birlikte TEB. Başkanı
Ecz. Erdoğan ÇOLAK ve Merkez Heyeti üyelerinden
randevu alarak bu fikrimizi ve heyacanımızı anlattık.
Daha sonra oda olabilmek için gerekli alt yapı çalışmalarını diğer il oda başkanları ve Türk Eczacıları
Birliği Merkez Heyeti ile görüşerek tamamladık.

TEB. Merkez Heyeti Başkan Ecz. Erdoğan ÇOLAK ve Merkez Heyeti Üyeleri başta olmak
üzere Aksaray-Kırşehir Eczacı Odası Başkanı
Ecz. H. Buminhan YAVUZ ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ahmet
ÇAVUŞOĞLU ‘na, Yozgat Eczacı Odası Başkanı
Ecz. Harun LEKESİZ ’e ve tüm Oda Başkanlarına,
tüm delegasyona, bu süreçte bize verdikleri manevi destekten dolayı teşekkürlerimizi bir borç bilirim.
Bu birlikteliğin ve dayanışmanın bir göstergesiydi.”

TEB HABERLER

Nevşehir’den çok sayıda eczacı meslektaşımızla
TEB 37. Olağan Büyük Kongre’sine katıldık; Genel
Sekreterimiz Ecz. Özgür ÖZEL ’in Nevşehirli Eczacıların Oda kurma talebini onayladıklarını ifade etmesi ile 52. Bölge Eczacı Odası’nı kurmuş olduk.
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“52.

Bölge Nevşehir Eczacı Odası’nın
kurulma fikri meslektaşlarımızla
yaptığımız olağan toplantılar sırasında ‘neden biz de oda olmayalım, neden mesleğimizi daha üst noktalarda temsil etmeyelim’ tartışmalarıyla başladı. Oda olmak yeterli değil. Oda
olduktan sonra çalışacak, sorumluluk alacak, zamanını ayıracak meslektaşlarımıza da ihtiyacımız vardı.
Bu toplantılar esnasında çok sayıda heyecanlı meslektaşımızın olması, bizim doğru bir yolda olduğumuzun göstergesiydi. Buradan bir ivme kazanarak
Aksaray Eczacı Odası seçimlerinde yönetim kurulu
ve delegasyona girdik. Aksaray Eczacı Odasını da
ikna ederek, onlardan ayrılma sürecini başlattık.
Aslında küçük bir oda kurmak maddi ve manevi anlamda zordu, fakat; biz elimizi taşın altına koyarak
her şeye rağmen yola koyulduk. Bu arada özellikle
yeni eczacı meslektaşlarımız, bize daha çok destek vererek müthiş bir sinerji doğurdu. 21 Aralık
süreci başlangıç olmak üzere daha çok kenetlendik
ve SGK uygulamalarındaki zorluklarla mücadelede,
herkes üzerine düşen görevi hakkaniyetiyle yaptı.
Bu arada Kayseri’de yapılan Türk Eczacıları Birliği
Bölgelerarası toplantıda, Aksaray Eczacı Odası Baş-
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