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T

ürk Eczacıları Birliği ve Tüm Ecza Kooperatif-

meyi hedeflediklerini söyledi. Çolak, fuarın ticari

leri Birliği’nin ortaklaşa düzenledikleri 9. Far-

kaygılardan öte, sağlık alanındaki tüm paydaşların

mavizyon Eczacılık Fuarı, sektörün tüm pay-

yan yana geldiği, doğru sorular sormak ve yanıtla-

daşlarını buluşturdu. Fuarı ziyaret eden katılımcılar,

rını bulmak için deneyimlerin paylaşıldığı bir plat-

ortak geleceklerini konuştular, bilgilerini paylaştılar.

form olduğunu vurguladı. Çolak daha sonra şöyle

09-11 Nisan 2010 tarihleri arasında İstanbul’da

devam etti;
“Gerek dünyada gerekse ülkemizde sağlık alanın-

eczacıların yanı sıra, sağlık alanında hizmet veren

da bir yeniden yapılanmadan söz etmek mümkün.

tüm bileşenler katıldılar. Her geçen yıl ilginin arttığı

Biz eczacılar da, bu süreçten ciddi bir biçimde et-

fuara, bu yıl yaklaşık 200 ilaç firması katıldı.

kilendik. Birer sağlık profesyoneli olan biz eczacıların sunduğu hizmeti daha nitelikli hale getirmek

Fuarın açış konuşmasını yapan TEB Genel Başkanı

için hep birlikte daha fazla çaba göstermeliyiz.

Ecz. Erdoğan Çolak, 2002 yılından bu yana fuarın

Eczacı hem birey hem de toplum sağlığı açısından

sürekli yenilendiğini ve zenginleştiğini belirterek,

ilaç kullanımının akılcı ve doğru olmasını sağlayan

eczacılık mesleğini sürekli ve her yönüyle geliştir-

kişidir. Eczacı sadece mesleği ile sınırlı kalmayıp,
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özelliğini taşıyan Farmavizyon Eczacılık Fuarı’na,
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gerçekleştirilen “En Kapsamlı Eczacılık Fuarı” olma
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“Sağlık ve Sosyal Güvenlik Politikaları” konulu panel

yaşamı her yönüyle kucaklayan, sorumluluk hisse-

Öte yandan, bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde

den, toplumun hemen her kesimiyle iletişim kurabi-

uygulanan meslek hakkı uygulamasının ülkemizde

len kişidir. Bizler var olan gerçekler ile ortak hayal-

de uygulanması gerekmektedir. Yine, yıllardır bek-

lerimiz arasındaki farkı kapatmak için görünür bir

leyen eczacılık kanunumuzun değişmesi de artık

çaba harcayan bir mesleğin üyeleriyiz. Türkiye’nin

kaçınılmazdır. Düzensiz açılan eczaneler birbirleri-

dört bir yanında kesintisiz sağlık hizmeti sunan

ni verimsizleştiriyorlar. Sağlık alanı serbest rekabet

eczacılarımızdan ve dayanışmanın vücut bulduğu

kurallarının işlediği bir sisteme dönüştürülemez.

kooperatiflerimizden aldığımız güçle, sağlıklı birey,

Çünkü söz konusu insan sağlığıdır. Bu fuarın sloga-

sağlıklı toplum ve yaşanabilir bir dünya için kararlı-

nı da ‘eczacım benimle sağlığım güvencede’ olarak

lıkla yürümeye devam edeceğiz.”

belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

Çolak’ın ardından kürsü alan Tüm Ecza Kooperatifleri Birliği Başkanı Ecz. Abdullah Özyiğit, kendileri
için bu yılki fuarın her zamankinden daha güzel ve
anlamlı olduğunu, fuarın artık sektörün buluşma
noktası haline geldiğini söyledi. Özyiğit konuşmasında özetle;
“Yaşanan ekonomik krize rağmen katılım konusunda geçen yılın iki katı bir talep var. Hatta bazı
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talepleri karşılayamadık. Artık sıra Farmavizyon
Fuarı’nın uluslar arası alanda yerini almasına geldi. Çünkü bizim fuarımızın farkı, sadece bir fuar
olmayışı, bilgi platformunda pek çok konunun da
tartışılıyor olmasıdır. Bu yıl da, mesleki bilgilerin
tazelenmesine, yeniliklerin sunulmasına yönelik eczacılık mesleğinin içinden geçtiği zor dönemle ilgili
konuların tartışıldığı sunum ve paneller yer alacak.

Toplantıda söz alan bir diğer isim ise, AKP Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç’tı. Eczacı örgütlerinin bir
araya gelmesini son derece sevindirici bulduğunu
ifade eden Domaç, konuşmasında eczacıların sorunlarına dikkat çekti.

FUAR

Eczacıların en önemli sorununun 6197 sayılı yasanın çıkması olduğunu belirten Mehmet Domaç,
“Yasanın serbest eczacıları rahatlatması gerekir. Şu
anda amacından sapmak üzere olan bu yasayı da
ancak 2-3 maddelik torba yasa ile çözebiliriz. Aksi
halde bunu çözmek biraz zor” dedi. CHP Milletvekili
Ecz. Abdülaziz Yazar ise, kapatılan eczane sayısının
çokluğuna dikkat çekti. Yazar, “Eczacının ayakta
Ecz. Erdoğan ÇOLAK

duracak hali kalmadı. Bizler daima eczacı meslektaşlarımızın yanında olacağız ve özellikle 6197 sayılı yasanın çıkması konusunda gerekeni yapacağız”
dedi.
SECOF BAŞKANI DA KATILDI
Öte yandan fuarın açılış törenine katılan ve kısa bir

Ecz. Abdullah ÖZYİĞİT

konuşma yapan Avrupa Eczacı Kooperatifleri Topluluğu (SECOF) Başkanı Michele Pianca, günümüzdeki eczacı kooperatiflerinin önemine vurgu yaptı.
Pianca, kooperatiflere daha fazla önem verilmesi
gerektiğini belirterek, “Eczaneler şirketler karşısında korunmalıdır. Eczacılık mesleğinin önemi konusunda Avrupa Adalet Divanı Kararı’nı çok önemsiyor ve yakından takip ediyoruz. Eczacıların daha iyi

Michelle PIANCA

hizmet verebilmeleri için çaba gösteriyoruz” dedi.
Değişimlere ayak uydurmak gerektiğine dikkat
çeken Pianca, Türkiye’nin bu anlamdaki gelişimini
yakından takip ettiklerini ve eczacılık sistemini çok
beğendiklerini söyledi.
BİLGİ PLATFORMU BEĞENİ TOPLADI

Ecz. Mehmet DOMAÇ

Fuarın en önemli bölümlerinden olan Bilgi Platformu
başlığı altında yapılan sunumlar, paneller, söyleşiler, fuarın en çok beğenilen kısmıydı. Fuarda hem
Türkiye’den hem de Dünyadan çok önemli isimler,

na; eczacının, eczacılığın ve kooperatifçiliğin geleceğinden, Türk eczacılık tarihine kadar çok çeşitli
Ecz. Abdulaziz YAZAR

sunumlar yaptılar. Ayrıca, İTS çalıştayı, mezunlar
buluşması, öğrenci platformu gibi programlar da eczacıların en çok takip ettikleri bölümleri oluşturdu.
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pazarından, sağlık ve sosyal güvenlik politikaları-
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alanlarında uzman kişiler; Dünya ve Türkiye ilaç
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PANELLER İLGİYLE İZLENDİ
3 gün boyunca süren fuarın belki de en kalabalık
oturumu “Sağlık ve Sosyal Güvenlik Politikaları”
başlıklı paneldi. Moderatörlüğünü İstanbul Ecza
Koop Başkanı Ecz. Sait Yücel’in yaptığı panele konuşmacı olarak, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı
ve AKP Milletvekili Cevdet Erdöl, CHP Milletvekili
Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk Eczacıları Birliği Genel
Sekreteri Ecz. Özgür Özel katıldı.
İlk sözü alan Ecz. Özgür Özel, mevcut sağlık politikaları sayesinde eczacıların neredeyse mesleklerini
yapamaz duruma geldiklerini, oysa eczacıların hastalarına ilaç ve danışmanlık hizmeti vermekten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Özel, mevcut durumun devam etmesi halinde 8 bin eczanenin
kapanacağını belirterek “Bu eczacılar en az 3-4 kalfa çalıştırıyorlar ve o kalfaların da bakmakla yükümlü oldukları aileleri var. Yani burada kaç bin kişinin
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mağdur olacağını tahmin etmek çok da zor değil.
Bizler eczacılar olarak her türlü sıkıntıyı göğüslüyoruz. Ancak bizi direkt ilgilendiren bir konuda yaptığımız araştırmalar ve hazırladığımız raporlar göz ardı

dayatmaları sonucu olduğunu, uygulamaların yeterince araştırma yapılmadan başlatıldığını söyledi.
Kılaçdaroğlu özetle “Bizde hazırlık hak getire ama
eylemde çok hızlıyız” dedi. Kılıçdaroğlu’nun ardından Cevdet Erdöl söz aldı. Empati yapmanın kolaylığına ve önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Erdöl, “Cehenneme giden yollar iyi niyet taşları
ile döşenir” dedi. Erdöl, 6197 sayılı yasa ile ilgili
çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyledi.
“BİLGİNİZİ GÖSTERİN”
Bilgi Platformunun en renkli görüntülerini, “Bilginizi
Gösterin” başlıklı yarışma oluşturdu. Dr. Aygin Bayraktar ve Yrd. Doç. Dr. Kutay Demirkan’ın birlikte
hazırladıkları yarışmada, iki grup eczacı birbirleriyle yarışırken, izleyiciler de ellerindeki keypadlerle (Oylama cihazı) doğru yanıtı bulmaya çalıştılar.
Yarışmacılara ve seyircilere eczacılık mesleği ile
ilgili çeşitli soruların sorulduğu yarışmada, her soru
arasında, kronik hastalıklar ve ilaç tedavilerine yönelik bilgiler de verildi. Eczacıların büyük beğenisini
toplayan yarışma formatındaki sunum sonrasında,
hem yarışmacılar hem de izleyiciler arasında birinci
olanlara çeşitli hediyeler verildi.

ediliyor. Eczacılar mutsuz ve ciddi bir sıkıntı içinde.
Artık bunun anlaşılması gerekiyor” dedi. Ardından

“Eczacım Benimle Sağlığım Güvencede” başlığıyla

söz alan Kılıçdaroğlu ise, sağlık ve sosyal güvenlik

gerçekleştirilen fuar, Sanatçı Funda Arar’ın konse-

alanındaki reformların İMF ve Dünya Bankası’nın

riyle sona erdi.

