Kooperatiflerimiz

Gaye SARIKAYA

TEKB’nin Kuruluﬂ Öyküsü
Bu say›m›zda Tüm Eczac› Kooperatifleri Birli¤i'nin (TEKB) tarihçesini ve baﬂar›larla dolu
21 y›ll›k serüvenini sizler için araﬂt›rd›k. TEKB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ecz. Abdullah
Özyi¤it, TEKB ile ilgili tüm ayr›nt›lar› TEB HABERLER'e anlatt›.

Misyonunuz neler?
Üyelerimizin birincil gereksinimi olan ilaç temin ve tedarik
hizmetine çağdaş bir nitelik kazandırmayı kendimize misyon
edindik. Bu doğrultuda yeni hizmet projeleri yapmak,
üyelerimize yeni hizmetler kazandırarak verimliliklerini artırmak
ve bu yolla yaratılan yeni kaynakları, yine üyelerimiz için yatırıma
yönlendirmek de kendimize yüklediğimiz diğer bir misyon.
Bunların dışında ise; nihai tüketicinin, kooperatif üyesi eczaneleri
tercih edecek niteliğe gelmesini sağlamak, kaynak kayıplarına
yol açan yapıları kaynak yaratan yapılara dönüştürmek, elde
edilen ek kaynakları, teknolojik, mali, organizasyonel ve yönetsel
düzenlemelerle, yeni hizmet tasarımlarının hayata geçirilmesine
yönelik projelere tahsis etmektir.
TEKB'nin hizmetleri ve yürüttüğü projeler nelerdir?
Öncelikle şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz projelerimizden
Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) ne zaman

bahsetmek istiyorum. Örneğin Pharma; eczacılara, mesleki

kuruldu?

bilgilerinin yanı sıra ihtiyaçları olan işletme bilgileri açısından
da yardımcı olmak için oluşturulmuş bir programdır. Bu

Birliğimiz 26 Ocak 1989 tarihinde kuruldu. Yani tam olarak

program, TEKB üyesi eczacıların, eczanelerini daha etkin

21 yıldır eczacılara hizmet veren bir kooperatifiz.

yönetebilmelerini, kendilerini ve birlikte çalıştıkları kişileri
geliştirmelerini hedefler; eczacılara, işleriyle özdeşleş-

TEKB'nin kuruluş amacı nedir?

tirebilecekleri ve pratik bir şekilde uygulayabilecekleri, kolay
anlaşılır ve sürükleyici bilgilerin yanı sıra kaliteli ve çağdaş

TEKB, dünyada ve Türkiye'de sektöre yönelik tüm hareket

hizmet sunmalarına yardımcı olacak yetenekler de kazandırır.

ve gelişmeleri takip ederek ortak kooperatiflerin ve üye

Bu programla, Türkiye'de ilk kez bir meslek birliği, üyelerinin

tabanlarının gelişmesini özendirici önlemler almayı; ilaç ve

bilgi birikimini artırmak amacıyla İnternet üzerinden eğitim

eczacılık konularında çeşitli proje ve etkinlikler gerçekleştirerek

olanağı sunmaktadır. e-pharma; temel işletmecilik ve hasta

ilaç ve sağlık sektörüne yeni hizmetler kazandırmayı

odaklı eczacılık konularını kapsayan, eczanelere yönelik özel

amaçlamaktadır. Üyeleri ile birlikte büyümeyi ilke edinen TEKB,

uygulama ve örneklerin yer aldığı şu modüllerden oluşuyor:

stratejik fonksiyonları merkezileştirirken, uygulamayı işletmelere

Check-up modülü, Finans Modülü, Ticari Uygulamalar, Hasta

bırakmakta ve eczacı kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi yönünde

Odaklı Eczacılık ve İleri Uygulamalar.

çaba harcayarak politikalar üretmektedir.
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Diğer bir hizmetimiz ise Farmaofis hizmetidir. Bu hizmet, Tüm

Kaç eczacıya hizmet verilmektedir?

Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) ve üye eczacı kooperatiflerin,
kendi üyesi eczacıların işyerleri ile ilgili her tür ekipman ihtiyacını

Son verilerimize göre şu anda toplam 11.483 eczacıya hizmet

karşılamak üzere sunduğu ürünlerden oluşur. Bu hizmet

vermekteyiz.

sayesinde eczacılar, mesleklerini yerine getirirken yaşadıkları
yoğunluğu azaltıp işlerini kolaylaştıracak ofis malzemelerine

Kooperatiflerimizin önemi hakkında neler söylemek

kolaylıkla sahip olabilirler.

istersiniz?

• Farmaofis hizmeti, kooperatif üyesi eczanelerin kurumsal

Kooperatif, küçük sermayeli insanların bu sermayelerini bilgi

imajını güçlendirerek onları farklı kılmayı hedefler.

ve becerilerini birleştirdiği ve büyük sermaye grupları karşısında

• Farmaofis hizmetiyle, bir eczane için gerekli tüm ofis

var olmayı sağladığı kurumlardır.

ekipmanları tek merkezden sunulur.
• Fiyatı ve kalitesi kooperatifler tarafından denetlenmiş

Kooperatiflerin gerekliliği bulunulan konuma, zamana göre

ürünlerden oluşan Farmaofis hizmeti, ihtiyaçların güvenle ve

değerlendirilmektedir. Örneğin; Eczacı Kooperatifleri kurulduğu

kooperatif garantisiyle karşılanmasını sağlar.

dönemde ilaca ulaşmakta yaşanan güçlükleri aşmak, eczacının

• Farmaofis'ten sipariş edilen ürünler belirtilen adrese teslim

karşı karşıya kaldığı sömürü ve aşağılamaya karşı kuruldu.

edildiğinden, alışverişler gönül rahatlığıyla yapılıp ana işe

Zaman içinde eczane ekonomisine büyük katkılar sundu.

odaklanmak mümkün olur. Böylece, ofis ihtiyaçlarının nasıl

Rekabeti eczacı lehine çevirip eczane sermayesine katkı

giderileceğini düşünmek yerine, “danışman eczacı” kimliğiyle

sağladı. Günümüzde kooperatifler neden gereklidir diye

daha kaliteli hizmet verilebilir.

baktığımızda ise artık görev ve sorumluluk değişmiştir. Küresel

• Farmaofis'teki tüm ürünler, % 100 iade garantisiyle ve faturalı

liberal ekonomilerin eczacı karşısında oluşturduğu riskler

olarak sunulur.

nedeniyle eczanenin her hal ve koşulda Bağımsız Eczacı
Sermayesi ile yönetilmesini ve son tüketicinin tercih edeceği

TEKB, dünyada ve Türkiye'de sektöre yönelik tüm hareket

kalitede olmasını sağlamaktır.

ve gelişmelerin eczacılar tarafından takip edilmesine yardımcı
olmak, ilaç ve eczacılık konularındaki yeni ürün, proje ve

Bunun yanı sıra, eczacı karlılıklarının karşı karşıya olduğu

etkinlikleri sektörün tüm bileşenleri ile buluşturmak, ortak

büyük baskı karşısında yeni alternatifler sağlamak ecza

kooperatiflerinin üye tabanlarının gelişmesine katkıda bulunmak

kooperatiflerinin görevidir. İlaç dışı alanda yenilikler ve ticari

amacıyla her yıl eczacılık fuarı düzenliyor. 2002 yılında, TEKB'nin

organizasyonlarla da eczane ekonomisine katkı sunmalıdır.

önderliğinde başlayan ve gelişen Farmavizyon Eczacılık Fuarı,
2007 yılından itibaren TEB'in de katılımıyla daha da güçlü bir

Kooperatifler sadece ekonomik kuruluşlar değildir. Kooperatifler

şekilde eczacılar ile buluşmaktadır. TEB ve TEKB; eczacıların

ekonomiye, demokrasiye ve sosyal sorumluluk konularına

ekonomik örgütleri olan Eczacı Kooperatifleri ile mesleki

katkı sunan burada sorumluluk taşıyan kurumlardır.

örgütleri Eczacı Odalarının desteği ile sadece ticari bir fuar
düzenlemeyi değil, içinde yer aldığı sağlık alanının etik

Kooperatifleri yaşatmak için ne gibi önlemler alınmalıdır,

değerlerine sahip çıkan, bu değerleri önde tutan katılımcıları

neler yapılmalıdır?

bir araya getirmek ve meslektaşlarına tanıtabilmeyi
amaçlamaktadır.

Her kurum kendi gerekliliğini kendisi ortaya koymak
durumundadır. Kooperatifler de kendi değerini kendisi

Farmayakıt hizmetimize gelince; bu hizmet eczacı koope-

yaratmıştır ve devam ettirecektir. İçinde bulunulan koşullar

ratiflerinin tüketimden gelen güçlerini birleştirerek, üyelerinin

kooperatiflerin gerekliliğini şart koşuyor. Bu şartı çok iyi anlatmak

akaryakıt ihtiyacını daha avantajlı tedarik etmelerini

gerekiyor, herkese sorumluluklarını hatırlatmak gerekiyor, iyi

sağlamaktadır. BP Taşıtmatik, Farmayakıt hizmeti ile çok özel

yöneterek sağlandığı koşullarla faydasını ortaya koyup örnek

avantajlarla kooperatif üyesi eczacıların kullanımına sunuluyor.

oluşturmak gerekiyor. Çünkü kooperatifler içinde bulunulan

Farmayakıt, TEKB ile BP arasında yapılan anlaşma sayesinde

ekonomik durumda ayakta durabileceğimiz tek ekonomik

sadece kooperatif üyesi eczacılara sunulan özel bir hizmettir.

modeldir. Demokrasinin, olmazsa olmaz unsurlarındandır.
Dünyada yaşanan büyük ekonomik krizde kooperatiflerin

Son dönemde üzerinde çalıştığımız projelerimiz ise, “İletişim

gerekliliği bir kez daha netlikle anlaşılmıştır. Temel görev bu

Projesi” ve “Enerji Elektrik Tasarruf Projesi” dir.

gerçekleri bıkmadan usanmadan toplumun bütün kesimlerine
aktarmaktır.
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