‹Ç‹NDEK‹LER
Yay›n Türü: Süreli Yay›n

Bak›ﬂ

3

Ecz. Erdo¤an ÇOLAK / Baﬂkan
SAH‹B‹
Ecz. Erdo¤an ÇOLAK
Genel Baﬂkan

4

Diyalog

Ecz. Özgür ÖZEL / Genel Sekreter
TEB Haberler Dergisi Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü

SORUMLU YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ
Ecz. Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Eczac›lar Günü’nden Renkli Görüntüler

5

Ayﬂen YALMAN

MERKEZ HEYET‹
Ecz. Erdo¤an ÇOLAK
Uzm. Ecz.Harun KIZILAY

Eczac›l›k Mesle¤inin Gelece¤i Atölyesi

14

Sahra DAﬁDEM‹R

Ecz. Özgür ÖZEL
Ecz. Nevin TAﬁLIÇAY
Ecz. Mukaddes HARMANCI

Eczac›l›k Alan›nda Bir Hukuk Zaferi Daha: Asturias Davas› Sonuçland› 16
Ecehan BALTA

Ecz. Hüseyin OLAN
Ecz. M.ﬁerif BOYACI
Ecz. Ali ASLAN
Ecz. Murat YÜRÜR

TEB-Eczac›l›k Akademisi Kurumsal Geliﬂim Çal›ﬂtay›

18

Serdar KILIÇ

Doç. Dr.Mustafa ASLAN
Ecz. M.Ekrem EﬁK‹NAT

37. Dönem 1. Bölgeleraras› Toplant›s› Bal›kesir’de Gerçekleﬂtirildi
Ecz. Esin ÖNGÜN

YAYIN SEKRETER‹
Ayﬂen YALMAN

Bizden Haberler

31

Ecz. Esin ÖNGÜN
REDAKS‹YON
Dönsel COﬁAR

TEB'de Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi ‹mzaland›

35

REKLAM SORUMLUSU
Ayﬂen YALMAN

TEKB’nin Kuruluﬂ Öyküsü

36

Gaye SARIKAYA
GRAF‹K TASARIM
Linol Tasar›m / www.linol.com.tr

‹stanbul Eczac› Odas› Tiyatro Toplulu¤u

38

Ayﬂen YALMAN
BASKI
Fersa Ofset Tesisleri
Ostim 36. Sokak No: 5/C-D, Yenimahalle ANKARA
Tel: 0312 386 17 00 (pbx) • www.fersaofset.com
Bask› Tarihi: 05.08.2010
YÖNET‹M YER‹ VE YAZIﬁMA
Willy Brandt Sokak No: 9, Çankaya / ANKARA

Giriﬂimci Kad›nlar Ankara'da Bir Araya Geldi

Aram›za Kat›lan Yeni Odam›z: Ni¤de Eczac› Odas›
Dünyada Ne Var Ne Yok
Sevim ÖZDEM‹R

Tel: 0.312 409 81 00

Ve Taksim...
YAYIN KOﬁULLARI

44

Berivan VARGÜN

Dergideki yaz›lar dergi ad› gösterilerek yay›mlanabilir.
yaz›lardaki görüﬂlerden yazar›n kendisi sorumludur. Dergi
üyelere ücretsiz gönderilir. Yay›nlanmas› istenilen yaz›lar›n,
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ve karanlık şiddet ortamında her ne olursa olsun bir arada,
barış içinde yaşamayı ısrarla ve kararlılıkla savunmalıyız.
Benzer bir biçimde sağlık alanında ciddi bir yeniden yapılanma
sürecinden geçiyoruz. Hayat kimseyi beklemeden büyük bir
hızla akıyor. Bu akışın yönünü belirlemede, gidişatını değiştirme
konusunda kendimizi kimi zaman etkisiz hissedebiliyoruz.
Deyim yerindeyse çok büyük prodüksiyonlu bir filmin en
önemsiz oyuncuları gibi görebiliyoruz kendimizi. Hem bireysel

Bak›ﬂ

hayatlarımızda hem de toplumsal hayatın neresinde olursak
olalım sürdürdüğümüz mücadelelerde… Bizler bugün
mesleğimizde yaşanan kimi radikal dönüşümler karşısında

Ecz. Erdo¤an ÇOLAK / Baﬂkan

kendimizi değişimin birer basit piyonu olarak görüyor olabiliriz.
Ancak hayatta hangi alanda olursa olsun mücadele ederken
en temel prensibin süreklilik olduğunu hiçbir biçimde
unutmamalıyız. Kötümserliğin karanlığından da, mutlak

Yıllardır ülke gündemini olumsuz bir biçimde meşgul eden

iyimserliğin uçuculuğundan da kendimizi uzaklaştırmalıyız.

1 Mayıs ve Taksim alanı tartışmaları sonucunda, bu sene

Büyük düşmanlar yaratmak ve gerçekliği başkalaştırmak

toplumun tüm kesimlerini memnun eden bir 1 Mayıs kutlaması

değil elbette niyetimiz bilakis gerçekçiliğin kendisi bir resmin

gerçekleştirildi. 1 Mayıs bizlere gösterdi ki; çatışma değil

tamamını görmekle anlaşılabilir. Resimde gördüğünüz ne

toplumsal hoşgörü üzerine kurulu bir siyaset üretme biçimi,

büyüklükte bir sorun olursa olsun, kararlılıkla mücadeleyi

tüm yönleriyle olumlu sonuçlar yaratıyor. Bu noktada elbette

sürdürmek zorunda olduğumuzu unutmadan yaşamalı ve

bu mücadeleyi yıllardır kararlı bir biçimde sürdüren emek ve

mücadele etmeliyiz. Yani ortada ne yalnızca karanlık bir tünel

meslek örgütlerinin emeği ve çabası göz ardı edilemez.

ne de yalnızca tünelin sonunda güçlü bir ışık var demek gibi

Ancak diğer yandan da hep birlikte, yaratılmış korkularımızın

bir lüksümüz yok. Bizler önümüzde karanlık bir tünel ve

kimi zaman gerçekliğin kendisini nasıl da tahrif edebildiğine

birlikte ne kadar kararlı ve hızlı yürürsek o kadar kısa zamanda

tanık olduk. Farklı kesimlerden binlerce emekçi ve emeğin

ulaşacağımız bir ışık var diyecek olanlarız.

yanında yer alan binlerce farklı renkteki ve sesteki kişi, farklı
araçlarla, farklı kelimelerle ortak bir gerçeği hep birlikte

Bizler mesleğimizi ilgilendiren konular söz konusu olduğunda

haykırdı: küresel bir köye dönmüş dünyamızda, sermayenin

sıklıkla şunu ifade ettik; içinden geçtiğimiz süreç yalnızca

pervasızca güçlenişine, emeğin değersizleştirilmesine ve

biz eczacıları değil toplumun tüm kesimlerini farklı düzeylerde

sömürüsüne rağmen, tarihte olduğu gibi bugün de, bizler

etkiliyor. Ve bu süreç ülkemizin sınırlarını da aşan bir takım

mücadele etmeye devam edeceğiz.

düzenlemelerin bir parçası. Bunu mücadele ve çözümün
öznelerinin sorumluluklarını azaltmak amacıyla, yani sanal

Örgütlü toplumu her düzeyde güçlendirmek, hayatın neresinde

düşmanlar yaratmak amacıyla söylemiyoruz elbette. Yalnızca

olursak olalım dünya ve tüm insanlık için sorumluluk duymak

sonuçların ötesinde, nedenleri ve süreçleri doğru anlamak,

bizleri gerçek anlamda insanileştiren ve hiçbir biçimde göz

böylelikle doğru çözüm yollarını birlikte yaratmak için ifade

ardı edemeyeceğimiz değerler. Bu değerlerin savunuculuğunu

ediyoruz. Bu amaçla farklı fikirleri dinlemek, farklı projeler

yapmak bugün bir taraf olmak olarak yansıtılıyor. Bana göre

konusunda bilgi sahibi olmak için toplantılar düzenliyoruz.

sözünü ettiğim değerler binlerce yıllık insanlık tarihinin,

Bu çabayı sürdüreceğiz. Yani bugünün elbette ki çok önemli

mücadelelerin, savaşların ve diğer büyük çaplı acıların so-

sorunlarının yanında, hayatın bizlere nasıl bir gelecek

nucunda elde ettiğimiz evrensel normlar. Ancak hayatı bu

hazırladığını bugünden anlamak ve kendi ortak gelecek

de-ğerler üzerinden örmek zorunlu olarak bir tarafgirlik de-

perspektifimizi birlikte yaratmak için çaba harcayacağız.

mek ise, bunu da seve seve kabullenmek gerekiyor. Sonuç-

Yalnızca bugüne sıkışıp kalmak, gelecekte eskimiş olmak

ta hayatı anlama ve anlamlandırma biçimlerimiz, yürüdüğü-

demektir. Hayatta bizi güçlü kılacak olan ise ortak

müz yolu belirliyor. Bizler gerçek anlamda yaşayan bir

değerlerimize sahip çıkarken, geleceği bugünden görecek

demokrasi, yalnızca soyut düzeyde değil gerçek anlamda

bilgi ve iradeye sahip olma konusundaki çabamızdır. Bu

özgürlük ve eşitlik, toplumsal ve ekolojik iyi üzerine dünyamızı

sene gerçekleştireceğimiz 10 uncu Eczacılık Kongresi bu

kuruyoruz. Bugün ne ülkemizde ne de dünyanın genelinde

amaç yönünde önemli bir köşe taşı olacaktır. Orada üretimi

bu ilkelerin tam olarak hayata geçtiğini söyleyemeyiz. Ancak

engelleyen bir kötümserlik ve temelsiz bir iyimserliğin ötesinde;

geçmişte olduğu gibi bugün de hayatı daha yaşanılır kılan

mesleğimiz ve ülkemizin geleceği konusunda gerçekçi bir

kararlılıkla ve inançla bu evrensel değerleri gerçek kılmak

zeminde buluşacağımıza inanıyorum.

için mücadele eden öznelerin varlığıdır. Bizler bugünün sisli
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Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Türk Eczacıları Birliği'nde yürüttüğüm görevin önemli bir parçası
da Birliğimiz bünyesinde hepimiz için çalışan arkadaşlarımızın,
görev ve yetkilerini saptamak, çalışmalarını organize etmek ve
sicillerini düzenlemek. Tahmin edebileceğiniz gibi bu oldukça çift
taraflı bir görev ve önemli bir sorumluluk. Türkiye'de hak arama
mücadelesinin sembolü olmuş bir meslek örgütünün çalışanlarının
hakları konusundaki yaklaşımı ile tüm eczacıların katkısı ile oluşmuş
bir birikimin sorumlu yönetimi konusunda bir denge durumu.
Geçtiğimiz dönemde çalışma arkadaşlarımız DİSK'e bağlı Sosyalİş sendikasına üye olarak örgütlenmişlerdi. Örgütlü mücadelenin
adresi olan Türk Eczacıları Birliği'nin çalışanlarının da örgütlü
mücadeleye bu şekilde inanan insanlar olması bizleri mutlu ediyor.
Eğer çalışma arkadaşlarımız sendikalı olmasalardı, her şeyden önce
30.000 kişilik bu büyük örgüt çatısını koruyan bizlerin, örgütlü
mücadelenin önemini yeterince anlatamadığımızı düşünürdüm. Biz
bir meslek örgütüyüz. Ama sendikalarda çalışanların sendikalı
olmasına itiraz edildiği trajik örnekler de var. Çelişkiler ülkesi
Türkiye'de sendikalı olmak, elbette çalışanlarımızın başarısı, bizlerinse
bu çelişkiye düşmemiş olması bizim için bir gurur vesilesidir.
Merkez Heyeti olarak çalışanlarımızla ikinci dönem toplu iş
sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzaladık. Ancak bu örgütün
çalışanları merkezle sınırlı değil. Eczacı odalarımız ve eczanelerimizde
çalışanların da örgütlülüğü noktasında herkesin üzerine düşeni
yaptığından ve yapacağından şüphemiz yok. Çünkü toplum ne
kadar örgütlü olursa, örgütlerin de o kadar güçlü ve etkin olacağını
biliyoruz, her gün yeniden yaşayarak öğreniyoruz.
Çalışanlarımızın Mesleki Standartları
Biz eczacıların örgütü olarak eczane çalışanlarımızın da etik bir
duruşa sahip olabilen ve bağımsızlığını koruyan tüm örgütsel
yapılanmalarını destekliyoruz. Sadece örgütlenmelerini desteklemekle
de kalmıyor, eczane çalışanlarımızın mesleklerinin bir standarda,
bir tanıma erişmesi için de yine onlarla beraber çalışıyoruz.
Eczanelerimizi bir bütün olarak geleceğe hazır hale getirmeyi
hedefliyoruz.
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzaladığımız protokol çerçevesinde
eczane çalışanlarımız için hazırladığımız meslek standardı belirli bir
noktaya geldi. Şu sıralarda, tüm tarafların görüşüne açtığımız
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standart çalışmasına gelen 300'den fazla eleştiri ve öneriyi
değerlendiriyoruz. Bunu, elbette birincisi eczanelerimizin içini
düzenlemek bizim görevimiz olduğu için yapıyoruz. Ama bu alanda
bizim dışımızdaki bazı mercilerin girişimde bulunmaları, süreci bizim
açımızdan hızlandırmış oldu. Eczacılar dışarıda bırakılarak yapılan
önceki standart geliştirme girişimlerinde “majistral ilaç hazırlamak”
gibi ibarelere bile rastlamıştık. Dolayısıyla eczacılık kanununa,
deontolojisine ve gelecek vizyonuna uygun olan bir standartta
eczacıların meslek birliğinin imzası olmalıydı. Meslek standardı
girişimimiz konusunda eczane teknisyeni derneklerinde oluşan
olumlu ve iyimser hava da, ne kadar önemli bir iş yapmakta
olduğumuzun bir başka göstergesi oldu. Eczane teknisyenlerimizin
mücadelesine bir güç katabildiysek ne mutlu bize.
Nevşehir ve Niğde Eczacı Odalarımızla Artık Daha Güçlüyüz.
Bu süre içinde kendi örgütümüz de büyüdü. Nevşehir ve Niğde
Eczacı Odalarımızın da kurulması ile oda sayımız 53'e çıktı. Kurulan
her bir eczacı odamız o bölgede çalışan eczacılarımızın Birliği ile
daha organik, daha güçlü bir ilişki kurmasını sağlıyor. Bu nedenle
de kurulan her bir eczacı odamız, o bölgedeki üyelerimizin örgüte
daha etkin katılımının önünü açıyor. Nevşehir ve Niğde eczacı
odalarımızın yönetim kurullarına başarılar diliyoruz. Oda yöneticiliği
her zaman zordu. Ancak son derece hareketli bir iki yıl geçirdik ve
sular bundan sonra da kolay kolay durulacağa benzemiyor. Sağlık
alanındaki yapısal değişimler sürecek. Bu yüzden de hem eczacıların
haklarının korunması ve hem de demokrasinin geliştirilmesi için
eczacı örgütüne yine çok ihtiyaç duyulacak.
Muvazaa yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte, eczacı odalarımızın
muvazaa kanaatine sahip olup olmadığının belirleyici hale gelmesi
ile, odaların işlevleri de genişlemiş oldu. Tüm eczacı odalarımızın
yöneticileri, büyük bir fedakarlıkla bütün bu görevlerin üstesinden
layıkıyla geliyorlar. Yeni kurulan odalarımızın gönüllü yöneticilerini
de aynı fedakarlıklarla dolu zorlu bir süreç bekliyor. Ama eczacılık
mesleği için bir şey yapmış olmanın verdiği huzur ve kişisel tatmin,
tüm bu yorgunluğu unutturuyor. Hayata başka bir anlam katıyor.
17 Temmuz Yaklaşırken.
Örgütümüz son olarak İlaç Takip Sistemi sınavından geçiyor.
Sistemin bulunduğu noktaya gelmesinde yine başrolü eczacı meslek
örgütü oynadı. Birliğimizin imzaladığı yedi maddelik protokol, bu
süreçte açığa çıkan taleplerimizi tamamen yansıtıyordu. Protokol
tek taraflı olarak iptal edilmiş olmasına karşın, yetkililer eczacılar
sistemi kabul etmeden uygulama şanslarının olmadığını gördüler.
Sistemin birkaç kez ertelenmesinde belirleyici unsur, eczacının
örgütlü gücü oldu. Bu yazıyı kaleme alırken ise meslektaşlarımızı
endişeye sevk eden 17 Temmuz tarihi yaklaşıyor. Herkes eczacının
stok bildirip bildirmeyeceğini merak ediyor. Eczacılar meslek örgütleri
tamam demedikçe stok bildirmeyecek. Çünkü sürekli fiyat
indirimlerinden ve haksız vergi uygulamalarından dolayı stokları
bozulmuş durumda. Stok düzeltme hakkı verilene ve böylece İTS
ile ilgili tüm taleplerimiz gerçekleşene kadar hep birlikte davranmaya
devam edeceğiz. Bilinmeli ki, stokları bozan biz değildik, aslında
bizler çeşitli hatalı uygulamaları sonucu eczanelerde fiili envanter
ile kaydi envanter arasında fark yaratanlara yapacakları düzenlemeler
ile İTS'yi her yönüyle bir milat olarak başlatabilme fırsatını tanımış
oluyoruz. O yüzden, 17 Temmuz'da İTS'de hiçbir şey değişmeyecek.
Çünkü eczacıların arkasında yine eczacıların örgütlü gücü var.
Sevgi ve saygılarımla,

