
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

28 Eylül 2019 Cumartesi günü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük 

Binasında yapılan Genel Kurul sonrasında ve 29 Eylül 2019 Pazar günü yine 

aynı yerde gerçekleşen seçimle göreve gelen Yönetim Kurulumuz, 02 Ekim  

2019 tarihinde Divan Başkanı Ecz. Mustafa Sezen’den mazbatasını alarak 

göreve başlamıştır. 

 

 Aynı tarihte yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapılmış; 

Yönetim    Kurulu    Başkanlığı’na  Ecz.Tuncay Sayılkan, Genel 

Sekreterliğe Ecz.Tamer Yeşildere, Saymanlığa ise Ecz. Adem Kaya 

seçilmiştir.  Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına denetleme kurulu üyeleri 

de katılmıştır.  

 

Yönetim anlayışı olarak; katılımcılığı, şeffaflığı, birlikte çalışmayı, birlikte 

üretmeyi ve birlikte yönetmeyi benimseyen Yönetim Kurulumuzun, bir yıllık 

görev süresince, 52 toplantı yapılmış olup, 485 karar oybirliği ile alınmıştır. 

18.09.2020 tarihi itibariyle gelen evrak sayısı 3276,  giden evrak sayısı 

2326‘dır.  

 

İzmir Eczacı Odası bünyesinde merkez büroda 11, Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi Bürosu’nda 3, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Bürosu’nda 1, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Bürosu’nda  1, 

Behçet Uz Çocuk Hastanesi Bürosunda 1, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi Bürosunda 1 olmak üzere toplam 18 personel ile 

hizmeti sürdürmektedir. 

 

Eczacının Sesi Farmazi Akademi işbirliği ile 31 Ekim – 3 Kasım 2019 

tarihleri arasında Kaya Artemis Resort Hotel (Kıbrıs)’de “Koruyucu Sağlık 

Zirvesi” gerçekleşmiştir.  
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Tüm Eczacı Odalarında yapılan seçimler tamamlanmasından sonra 28-29-

30 Kasım 1 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da yapılan Türk Eczacıları Birliği 

42. Dönem Olağan Büyük Kongresi’ne İzmir Eczacı Odası Kurulları ve Büyük 

Kongre Delegeleri ile katılım sağlanmıştır.  

 

Geçmişte olduğu gibi, Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu Toplantılarına 

bu dönem de devam edilmiş; yapılan toplantılarda mesleki sorunlarımızın yanı 

sıra bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.  

  

Yardımcı Eczacılık yapmak üzere çalışacağı eczaneyi kendisi bulamayan 

eczacılarımız için ise “ Yardımcı Eczacılık için Başvuru  ve Yerleştirme 

Dönemleri” içerisinde odamız tarafından yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt 

başvuruları alınmış ve ön kayıt sonrası başvuru sahiplerine tercih ekranı 

için kullanıcı adı ve şifresi verilmiş, tercih başvuruları çerçevesinde 

yerleştirilme sonuçları sonrasında atandıkları eczaneler ile iletişimler odamız 

tarafından sağlanmış ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne gerekli yazışmalar 

yapılmıştır. 

 

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk 

Eczacıları Birliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen Türk 

Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAŞ), 01 Kasım 2019 

tarihi itibariyle pilot uygulama kapsamında bulunan bölgelerde ve İzmir’de 23  

ceza infaz kurumundan çıkan reçetelerin kayıt işlemleri yalnızca Türk 

Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAŞ) üzerinden 

yapılmaya başlanmıştır.  01 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise uygulama 

Türkiye genelinde başlamıştır. 

 

Türk Eczacıları Birliği Reçete Tevzi Komisyonunun, tüm odaların toplu limit 

artış taleplerini hızla değerlendirme ve uygun limit artış talebi oluşturmalarını 
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sağlamak adına yapmış olduğu çalışma sonucu, C grubu reçeteleri için 

oluşturulan Farmainbox sisteminde limit artış talepleri Reçete Tevzi 

Programı üzerinden tarafımızca yapılmaktadır. Bölge ve reçete grupu için talep 

edilen limit işlemleri bölgedeki limit doluluk oranının % 40’ın altında 

olduğu durumlarda gerçekleştirilememektedir. Buna bağlı olarak limit artış 

talepleri odamız bilgi işlem birimi tarafından TEB onayına sunulmaktadır.  

 

Danışman eczacı olarak görev yapan Ecz. Ece Olgun’un yanı sıra Ecz. Şevin 

Güleryüz 21 Kasım 2019 tarihinde danışman eczacı olarak göreve 

başlamıştır. 31 Ocak 2020 tarihinde Ecz. Ece Olgun’un devlet hastanesinde 

göreve başlaması nedeniyle kendi isteği ile odamızdan ayrılmıştır. Halen 

Ecz. Şevin Güleryüz “danışman eczacı” görevine devam etmektedir. 

 

Eczane adı içeren promosyon ürünlerin eczanelerden dağıtımının yasak 

olması nedeni ile, sizlerden gelen talepler üzerine önceki yıllarda olduğu gibi bu 

senede eczane adı ve reklam içermeyen 2020 yılı takvimleri tek tip ve toplu 

olarak bastırılarak talep eden eczacılarımızın odamızdan temin etmeleri 

sağlanmıştır. 

 

E dönüşüm kapsamında 01 Ocak 2020 tarihinden sonra uygulanmaya başlayan 

“E fatura, E arşiv uygulamaları” ile ilgili bilgilendirme toplantısı TEB 

Merkez Heyeti Eczacı Kart Yöneticisi Hakan Duran, Kolaysoft temsilcisi 

Kezban Soytürk ve odamız mali müşaviri Nurettin Akbaş’ın katılımıyla 

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşmiştir. 

Toplantı sonrasında E arşiv ve E fatura uygulamalarında karşılaşılan 

sorunlar ile ilgili odamıza ulaşan sorular ile ilgili odamızın web sayfasında 

bilgilendirme duyurusu yapılmıştır. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan Türk Eczacıları 

Birliği üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin protokolün görüşmeleri öncesi 

odamız görüş ve önerileri TEB Merkez Heyetine iletilmiş olup, 14 Ocak 2020 

tarihinde Ankara’da yapılan protokol çalıştayı’na odamız adına saymanımız 

Ecz. Adem Kaya ve yönetim kurulu üyemiz Ecz. M.Anıl Yurtsever 

katılmıştır.  

 

Türk Eczacıları Birliği 42. Dönem Komisyon çalışmaları için; İstihdam ve 

Girişimcilik  Komisyonu’na genel sekreterimiz Ecz. Tamer Yeşildere, 

Medikal Ürünler Komisyonu’na oda saymanı Ecz. Adem Kaya, Sosyal 

Sorumluluk ve Proje Komiyonu’na Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Tülay 

Basut, Kooperatifler Komisyonu’na Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. M. Cüneyd 

Özberk, SUT Komisyonu’na Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Mustafa Anıl 

Yurtsever, Reçetesiz İlaç ve İlaç Dışı Ürünler Komisyonu’na Ecz. Necdet 

Süne, Kamu ve Özel Sektör Eczacılar Komisyonu’na Kamu Eczacıları 

Komisyonu sorumlumuz Ecz. Elvan Gökmen,  odamız adına temsilci olmak 

üzere TEB Merkez Heyeti’ne bildirilmiştir. Merkez Heyeti tarafından İstihdam 

ve Girişimcilik  Komisyonu, Medikal Ürünler Komisyonu, SUT 

Komisyonu, Kooperatifler Komisyonu, Reçetesiz İlaç ve İlaç Dışı Ürünler 

Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Eczacılar Komisyonuna 

görevlendirilmelerimiz uygun görülmüştür. 

 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanlığı’na Vakıf Senedi Değişikliği 

Taslağı hakkında “senet değişikliklerinde tüm eczacı odalarının görüşlerinin 

alınmasını ve hukuki sorumluluklara uygun olarak oluşturulan taslağın 

Büyük Kongre’de onaya sunulmasını”  içeren odamız görüşleri yazılı olarak 

iletilmiştir.  
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13 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Vakıf senedi değişikliği, 42. 

Dönem Merkez Heyeti Çalışma Programı ve SGK Protokol süreci hakkında 

I. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısına  oda başkanımız Ecz. Tuncay 

Sayılkan katılmış ve odamızın görüşlerini dile getirmiştir.  

 

Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre Ölçü ve Tartı aletleri için, iki yılda bir 

eczanelerde kullandığımız tartı aletlerinin ölçü ve ayarlarının yapılması 

gerektiği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel 

Müdürlüğü tarafından verilmiş “yetki belgesi” olan firmalardan teklif alınmış, 

hızlı ve kolay bir şekilde eczanelerin tartı aletlerinin ölçü ve ayarlarının 

yapılması sağlanmıştır. 

 

İzmir İl Göç İdaresi ile yapılan görüşmelerimiz sonrasında eczanelere yapılan 

ödemelerdeki gecikmeler dile getirilmiş, her ayın 1’i ve 15’inde vergi 

borçlarına ait “Borcu Yoktur” evraklarının kuruma mail olarak gönderilmesi 

ile ödemelerin yapılmasının hızlanması sağlanmıştır. 

 

Bornova Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonrasında Bornova’da ikamet eden 

lise mezunu gençlere yönelik  “Eczane Destek Personeli Eğitimi” 

düzenlenmiştir. Pandemi nedeni ile kesintiye uğrayan eğitimlerin uzaktan 

sürdürülmesi için çalışmalar devam etmektedir Eğitimlerin yaygınlaşması için 

diğer ilçe belediyeleri ile de görüşmeler tarafımızca sürmektedir. 

 

Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz zor günlerde ön saflarda özveriyle 

görev yapan eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız için ülke genelinde 

geçerli olacak tek merkezden alınmış kararlar sonrasında hayata geçirilecek 

standart uygulamalar konusunda beklediğimiz destek ve gelişmeler gecikince 

ivedilikle tarafımızca önlemler alınmıştır. 
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Eczanelerdeki bulaş riskini azaltmak, meslektaşlarımız ve eczane 

çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla; İzmir merkez ve ilçelerdeki 

eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapma talebimiz İzmir Valiliği İl 

Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmiş, 1 Nisan 2020 Çarşamba gününden itibaren 

İzmir merkez ve ilçelerinde eczane çalışma saatlerimiz 10.00-18.00 arası 

olarak uygulanmıştır.   

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler sonrasında kuruma teslim 

edilecek  kağıt reçetelere herhangi bir tarama işlemi yapılmaması 

sağlanmıştır.  

 

Merkez büromuz ve hastane bürolarımızda oluşacak yoğunluk ve olası 

bulaş riskini azaltmak için; Mart ayından itibaren reçetelerinin (Kan Ürünü 

Reçeteleri hariç) C grubu onayları Farmainbox’dan alınan icmal listeleri 

eczacılarımız tarafından onay yapılmıştır.    

 

İlçe Sağlık Müdürlüklerine teslim edilen  renkli reçete dökümlerinin bulaş 

riskini azaltmak adına salgın bitimine kadar müdürlüklere teslim edilmemesi 

talebimiz uygun bulunmuştur. 

 

Pandemi sürecinde eczanelerde yaşadığımız deneyimlerin  ışığında ortaya 

çıkan; Covid 19 teşhisi reçetelerin eczaneden karşılandığı bu süreçte bulaş 

riskini en aza indirmek için tüm reçetelerin e-reçete olarak düzenlenmesi, 

eczanelerimiz için standart bir çalışma koşullarının belirlenmesi, 

meslektaşlarımız ve çalışanlarımıza profilaksi ve koruyucu tedavilerinin 

uygulanması, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız için bulaş riskini azaltacak 

gerekli ekipmanların sağlanması, ayaktan “Covid 19” reçetelerinde yer alan 

ilaçlarının kolay temininin sağlanması, yatan hasta reçetelerinin hastane 

eczaneleri aracılığı ile serbest eczanelerden temin edilerek hasta yakını ile 
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temasın azaltılmasını, eczanelerimizin yerel yönetimlerce sık sık dezenfekte 

edilmesini gibi  acil talep ve önerilerimiz Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir. 

 

İzmir’deki dağıtım kuruluşları ile gerekli görüşmeler yapılmış olup; 30 Mart 

2020 tarihinden itibaren eczanelere gelen ilaçların plastik kutu yerine 

ağırlıklı olarak tek kullanımlık poşetler veya karton kutularla gönderilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

 

Ayrıca, eczanelere ilaç teslimi yapan depo personelinin poşeti veya karton 

kutuyu bırakması için eczane girişinde bir alan oluşturulması ve geçici bir 

süre için faturaların ikinci nüshalarına kaşe işleminin yapılmaması 

yönündeki önerilerimiz de dağıtım kuruluşlarının yetkililerince uygun 

bulunmuştur. 

 

Koronavirüsle mücadele sürecinde eczacılardan sonra özveriyle görev yapan 

eczane teknisyenleri de toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması talebimiz 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından uygun bulunmuş ve 

odamızca dağıtılan kartlar ile toplu taşımada ücretsiz ulaşım sağlanmıştır. 

Odamızca dağıtılan; “Eczane Teknisyeni”, “Yardımcı Eczacı”, “İkinci 

Eczacı” kartlarının İZBAN’da da geçerli olması için gerekli yazılı başvurular 

yapılmış ve kısa bir süre sonra ücretsiz ulaşım sağlanmıştır. 

 

Eczacı ve eczane çalışanlarımızın kullanımı için Nisan ve Mayıs ayları 

içerisinde birer paket maske daha sonra ise  halk sağlığına katkı sunmak 

adına sürdürmeye çalıştığımız ücretsiz maske dağıtımı sürecinde artan bulaş 

riskini azaltmak amaçlı olarak odamızın imkanları dahilinde eczacı ve eczane 

çalışanlarımızın kullanımı için 3 adet koruyucu siperlik odamız üyelerine ve 

hastane eczanesi eczacılarımıza  tarafımızca ulaştırılmıştır.  
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, kronik 

hastalıklarda kullanılan ilaçlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla; 

hastaların sağlık kuruluşuna gitmeden ve reçeteye ihtiyaç duyulmaksızın 

doğrudan eczaneye gitmelerinden dolayı yaşanan yoğunluk nedeniyle 

eczanelerin belli aralıklarda dezenfekte işlemleri için İlçe belediyeleri ile 

iletişime geçilmiş olup, eczane dezenfeksiyon işlemlerinin belediyelerin 

katkısı ile yapılması sağlanmıştır. 

 

Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınarak eczanesi 14 gün kapalı 

kalan eczacılarımıza odamızca karşılıksız 5000 TL katkıda bulunulmuş olup 

meslektaşlarımızın durumları Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ne de 

tarafımızca bildirilmiş ve ayrıca 5000 TL nakdi yardımdan faydalanmaları 

sağlanmıştır. 

 

İçişleri Bakanlığı tarafından bazı alışveriş merkezlerinin denetlenmesi 

sırasında tüm merkezi sistem klima ve havalandırma sistemlerinin denetleme 

heyeti tarafından kapatılmasına karar verilmesi üzerine,  alışveriş merkezi 

müdürlük’lerine, yasa gereği eczanelerde ilaçların uygun ortamda muhafaza 

edilmesi için gereken ortam ısısı ve önerilen nem oranı sağlanmak 

zorunluluğu eczanelerin alışveriş merkezi içerisinde yer alsa bile klima ve 

havalandırma sistemleri ile ısı nem kontrolünün sağlanması yasal zorunluluk 

olmakla beraber insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı iletilmiş ve 

uygulama iptal edilmiştir. 

 

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Nisan 2020 tarihinden yayınlanan genelge ile 

başlayan sokağa çıkma yasağı nedeni ile cumartesi günleri nöbetçi eczane 

sayısı arttırılarak sadece nöbetçi eczanelerin açık kalması yönünde çağrı 

yapılmıştır. 
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Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonrasında, 

vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz 

üzerinden yapılması kararı sonrasında, TİTCK yetkilileri ve İzmir’deki 

dağıtım kuruluşları gerekli görüşmeler yapılmıştır. 14 Nisan 2020 tarihinden 

itibaren eczanelere maske dağıtımı başlanmıştır. Maske temini hakkında 

vatandaşlara yönelik bilgilendirme afişleri yapılmıştır. Ayrıca eczacılarımızın 

“Reçetem” sisteminde maske kaydını oluşturması ile ilgili bilgilendirme 

videosu hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmıştır. 

  

Özellikle Balçova ve Çiğli İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerden 

dağıtımı yapılan ücretsiz maskelerin, günlük dağıtım yapılan vatandaş 

sayısının ve mevcut maske stok sayısı içeren bilgilerin hergün saat 17.00’de 

mail yoluyla gönderilmesi istenmiştir. Üstlendiğimiz ücretsiz maske 

dağıtımındaki yoğunluk nedeniyle ilaç ve eczacılık görevimizi yerine 

getirmekte zorlanmakta iken bir de maskeler ile ilgili bilgilerin her gün sağlık 

grup başkanlıklarına gönderilmesi eczanelerimizde yaşanan iş yükünü daha da 

artıracağı İlçe Sağlık Müdürlüklerine ve Hıfzısıhha Müdürlüklerine 

tarafımızca iletilmiş ve uygulama kaldırılmıştır. 

 

Eczacılık Mesleğinin Akademik Kuruluşunun 181. Yılında İzmir 

Valiliğinden alınan izin gereğince;  bu yıl sadece odamız Yönetim Kurulu ve 

Denetleme Kurulu üyelerinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk 

Anıtı’na tüm meslektaşlarımızı temsilen çiçek sunulmuş, İstiklal Marşı 

okunmuş ve saygı duruşunda bulunulmuştur. 

 

Bu sene koronovirüs salgını nedeniyle gerçekleşemeyen “Eczacılık Günü” 

etkinliklerimize ayırdığımız bütçe ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 

Ramazan Bayramından önce tüm meslektaşlarımız adına hazırlanan 

yardım paketlerinin dağıtımı yapılmıştır. 
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02 Haziran 2020 tarihinde Merkez Heyeti’nde gerçekleşen “SUT Komisyonu” 

toplantısına yönetim kurulu üyemiz Ecz. M.Anıl Yurtsever, 16 Haziran 2020 

tarihinde “Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu” toplantısına Ecz. 

Elvan Gökmen, 01 Temmuz 2020 tarihinde “Reçetesiz İlaçlar ve İlaç Dışı 

Ürünler Komisyonu” toplantısına Ecz. Necdet Süne, 03 Temmuz 2020 

tarihinde “İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu” toplantısına genel 

sekreterimiz Ecz. Tamer Yeşildere, 08 Temmuz 2020 tarihinde 

“Kooperatifler Komisyonu” toplantısına yönetim kurulu üyemiz Ecz. Cüneyd 

Özberk, 10 Temmuz 2020 ve 24 Temmuz 2020 tarihlerinde ise  “Medikal 

Ürünler Komisyonu” toplantısına oda saymanımız Ecz. Adem Kaya video 

konferans yöntemi ile katılım sağlamışlardır. 

 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile sözleşmeli odamız üyelerinin Vergi Dairesinden 

onaylı 2019 yılı satış hasılatını gösteren Ek 5 formları önceki yıllarda olduğu 

gibi odamızca toplanarak kuruma tarafımızca iletilmiştir.  

 

Odamız üyelerine yönelik sigorta danışmanlığı yapan TEB Artı Sigorta 

brokeri Dilan Kasapoğlu’nun mazereti nedeniyle 04 Eylül 2020 tarihinden 

itibaren uzaktan erişimle görev yapacağı nedeniyle odamız üyelerinin tüm 

sigorta ihtiyaçlarına Emine Engin, hasar tazminat taleplerine  ise Melike Ünal 

yardımcı olacaktır.  

 

Geçmiş dönemde olduğu gibi; yeşil ve kırmızı reçete kapsamındaki miadı 

dolan uyuşturucu, psikotrop ilaçlar ve reçete ile verilmesi zorunlu olan  miadı 

geçen  Kontrole Tabii İlaçların da imhası sağlık grup başkanlıkları 

tarafından düzenlenen tutanak ile odamıza teslim edilerek, tarafımızca 

hazırlanan tutanak ile teslim alınmakta, çevreye zarar vermeyecek 

koşullarda ve ücretsiz olarak toplu imhalarının sağlanmasına devam 
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edilmektedir. Bu dönem ayrıca yangın ve sel felaketi nedeni ile ilaçları zarar 

gören iki eczacımızın zarar gören ilaçlarının imhası ücretsiz olarak 

tarafımızca yapılmıştır.  

 

25 Eylül Dünya Eczacılık günü kapsamında sağlık hizmetini aksatmadan 

sürdüren meslektaşlarımıza destek paketi gönderilmiştir. Paketin içeriğine 

yönelik katkıları için bölgemizde faaliyete başlayan eczacı kooperatiflerimize, 

sizlere ulaştırmamızı sağlayan ilaç dağıtım kuruluşlarımıza ve paketlerin 

hazırlanmasındaki emekleri için de  oda çalışanlarımıza  teşekkür ediyoruz. 
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2019 -2020 DÖNEMİNDE TAKİP EDİLEN DAVA VE HUKUKSAL 

İŞLEMLER 

 

1. Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine, 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nin kimi 

maddelerinin iptali için dava açılmış olup yargılama Danıştay’da devam 

etmektedir.  

 

2. İzmir Eczacı Odası adına, internet aracılığı ile usulsüz ilaç satanlar 

hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüphelilerden hakkında 

nitelikli dolandırıcılık nedeniyle dava açılmıştır. Yapılan yargılama 

neticesinde sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Karar tarafımızdan 

temyiz edilmiştir.  

 

3. Rekabet Kurumunun 27.11.2008 tarih ve 2007/1-9 sayılı kararının iptali 

için açılan dava, Danıştay tarafından reddedilmiştir. Temyiz talebimiz 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiştir. Karar 

düzeltme talebimiz Danıştay'a iletilmiştir.  

 

4. Ecz. A. A. hakkında muvazaa kanısıyla ruhsatının iptali kararı verilmiştir. 

Bu karar mahkemece iptal edilmiştir. Bu sefer eczacı,  eczane 

açmasının  engellendiği ve zarar ettiğinden bahisle İzmir Valiliği, Sağlık 

Bakanlığı ve İzmir  Eczacı Odası aleyhine 136.000- TL maddi tazminat, 

40.000- TL. manevi  tazminat talepli  tam yargı davası açmıştır. Ankara 

12. İdare Mahkemesi 136.000- TL maddi tazminat  isteği REDDEDMİŞ, 

40.000 TL. manevi tazminat isteğinde ise 30.000- TL.  RED, kalan 

10.000- TL MANEVİ TAZMİNATI  ise kabul etmiştir.  Mahkeme 

kararına karşı  İSTİNAF yoluna gidildi. Ankara Bölge İdare 
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Mahkemesince, yerel yani Ankara 12. İdare Mahkemesince Eczacı A.A. 

lehine hükmedilen  10.000- TL. MANEVİ TAZMİNAT kararı da 

LEHİMİZE OLARAK kaldırılmıştır. Karar aleyhine Danıştay’a 

başvurulmuştur.  

 

5. Ecz.A.S.S.,  Oda aleyhine sıralı dağıtım sisteminde uygulanan kota 

sınırının iptali için dava açmış,  dava İzmir 1.İdare Mahkemesi tarafından 

reddedilmiştir. Yerel Mahkeme kararı eczacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Yukarıda sunulan davalar dışında 01.02.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik 

Kurumu ile imzalanan 2012 protokolünün 3.7 maddesinin bir takım 

ilaçları sıralı ve limitli dağıtılması uygulaması ile ilgili rekabet kurulunun 

yazısına karşı savunmalarımız yapılmıştır. 

 

6. Ecz.B.B., Oda aleyhine sıralı dağıtım sisteminde uygulanan kota sınırının 

iptali için dava açmış, dava İzmir 2 İdare Mahkemesi'nin 2012/1015E. 

Sayılı dosyasıyla reddedilmiştir. Yerel mahkeme kararı eczacı tarafından 

temyiz edilmiştir.  

 

7. SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi’nde ilaçların temini  ve reçetelerin 

düzenlemesinde   Narlıdere Bölge Temsilciği önderliğinde ücreti  bu 

hizmetten yararlanan eczacıların karşıladığı  Ç.G.A.   adında yardımcı 

eleman çalışmaktadır. Bu kişi işten ayrıldığında işvereni Eczacı Odası 

olmadığı halde  İzmir 12. İş Mahkemesi 2017/315  Esas sayılı iş ve 

hizmet davası tespiti davası açmıştır. Dava işçi lehine sonuçlanmış karara 

karşı istinaf yoluyla itiraz edilmiştir.  

 

8. Odamıza bağlı bir eczanede  Eczacının bilgisi  olmadan  çalışanınca  

Lyrıca 300 Mg.  adlı ilaç reçetesiz satılmıştır. Durum tespiti yapılarak,  
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yapanlar hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma devam 

etmekte olup, Eczacımız tanık olarak ifadesi alınması sağlanmıştır. 

 

9. Odamıza bağlı bir eczaneden alınan ilaçlara konu Reçetenin SAHTE 

olarak DÜZENLENDİĞDEN bahisle İzmir İl  Sosyal Güvenlik 

Kurumunca , SGK – TEB Protokolün 5.3.10 maddesi gereği  reçete bedeli 

ve 10 kat cezai şart uygulanarak yaklaşık 45.000 TL. ceza uygulanmıştır.  

Karar aleyhine İzmir 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. 

Mahkeme bilirkişisi; eczacının sahte reçetenin hazırlanmasında herhangi 

bir dahli ve katkısı olmadığı ve kastının da  bulunmadığı tespit edilmekle, 

SORUMLU OLMAYACAĞI yolunda  lehine RAPOR vermiştir.  SGK-

TEB protokol hükümleri anlamında emsal olabilecek bir karar 

beklenmektedir. Yargılama devam etmektedir. 

 

10. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan denetimde, hükümlü hastaları 

muayene eden ve reçete yazan doktorlar veya kurumda görevli çalışanlar 

tarafından  hükümlü hastaların talebi olmadığı ve hastaların da ilaçları 

almadıkları halde,  reçete hazırlanarak eczanelerden ilaçlar alınarak kurumun 

zarara uğratıldığı  iddiasıyla   doktor ve bazı kurum çalışanlarının işine son 

verilmiştir. Kurum oluşan zarardan dolayı da bazı eczacılarımız hakkında da 

tazminat davası  açmıştır. Mahkemede görülen davaya katılınmıştır. Foça 

Açık Ceza İnfaz Kurumunda yıllardır süren uygulamada, cezaevi ilaç teslim 

sırası geldiğinde,  kurumundan telefonla arandığını, telefonda okunan 

reçetelere göre hazırladığı ilaç poşetlerini Cezaevi nizamiyesinde, revirden 

gönderilen kişiye eczacılarımızca  teslim edilmektedir.  Reçete cezaevinde 

bulunan hükümlüye ait olduğundan dolayı  eczacının  klasik  eczaneye gelen 

hastaya elden ilaç teslimi imkanlarının olmadığı, Nizamiye’ye teslim ettikleri 
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ilaçların hükümlü hastalara teslim edilip edilmediğini denetleme 

imkanlarının olmadığını,   reçete yazılan hastanın  hastalığı ve tanısının 

gerçek olup olmadığı  ya da reçeteyi hazırlayan  doktorun  reçete yazma 

niyetinin ne olduğunu  sorgulama yetkisinde  olmadığı açıklanmış, kurum 

çalışanlarının (doktor ve kurum sağlık işleri memurunun) kurumu zarar 

uğratan eylemlerinden dolayı eczacılarımıza sorumluluk yüklemenin  maddi 

gerçeğe ve evrensel sorumluluk ilkelerine aykırı olduğu savunmada 

işlenmiştir. Yargılama devam etmektedir.  

 

11. TBMM’de kabul edilen 17/04/2020 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren sağlıkta şiddet yasasında, cezalar arttırılmış, 

caydırıcı hükümler konulmuştur. Sayın eczacılarımızın kendilerine şiddet 

uygulayan hasta veya yakınlarına karşı haklarını bilmek ve etkin olarak 

kullanmalarını teşvik etmek amacıyla  yasanın içeriğini mümkün 

olduğunca  öz ve anlaşılır bir dille yazılı hukuki mütalaa Eczacı Odamıza 

sunulmuştur.  

 

12. Odamızın İlaç Haber Aktül Dergisi’nin Aralık 2019  tarihli  55. sayısında 

- Çocuk Hakları -  başlıklı makalem yayınlanmıştır. Makalede;  Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulunda 20 Kasım 2019 yılında benimsenen  Çocuk 

Hakları Sözleşmesi  ve  20 Kasım’ın  Dünya Çocuk Hakları Günü olarak 

kabul edilmesi, Avrupa Konseyi üye devleti olarak  Türkiye’nin de taraf 

olduğu Lanzorete  Sözleşmesi’yle ülkemizde çocuk haklarının 

korunmasına yönelik yeni yasal  düzenlemeler  ve bu hakların 

korunmasına yönelik pratikte(uygulamada)  neler yapıldığı  irdelenmiştir.  

 

13. Yukarıda sunulan davalar dışında Ayrıca eczacı odası muvazaa  

değerlendirme komisyonuna, çeşitli eczacıların muvazaalı eczane açma ve 

işletme işlemlerine karşı yazılı hukuki mütalalar sunulması, bazı 
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dönemlerde oda yönetim kurulu toplantısına katılarak hukuki 

görüşlerimizin sunulması, haysiyet divanına gelen olaylar hakkında 

hukuki destek verilmesi,  eczacı odasına gelen resmi yazılara cevapların 

hazırlanması, eczacıların, eczaneleriyle  yada kişisel ilgili her türlü 

sorunlarına karşı her Çarşamba oda’da , diğer günlerde ofisimizde 

telefonla eczacılarımıza  hukuki yardımlarda bulunulmuştur.   

 

ECZANE AÇMA ve İNCELEME ÇALIŞMA GRUBU  

Çalışma Grubumuz; yedi meslektaşımız ve Denetleme Kurulu Başkanımız 

Ecz. Suzan Özkutucu Büyükyıldırım’ın da katılımıyla her hafta Salı veya 

Çarşamba günü toplanmaktadır. Eczanesini yeni açan veya nakil yapacak 

eczacılar ile  görüşme yapılmaktadır. 

 

Odamıza yapılan başvuru dosyası ve eczane ile ilgili dilekçeler çalışma 

grubumuz tarafından detaylı incelenmektedir.  Bu inceleme sırasında 

muvazaa ihtimali olan dosyalarla ilgili olarak, bölge eczacıları, bölge 

temsilcisi ve  denetçi eczacılarımızın yardımı ile dosyamız detaylı bir şekilde 

hazırlanmaktadır.  

 

 İncelemeler ve görüşmeler tamamlandıktan sonra hazırlanan çalışma grubu 

raporu,  yönetim kurulunun kararına sunulmaktadır. Muvazaa görüşü oluşan 

dosya ise daha sonra belgeleri ile birlikte İl Sağlık  Müdürlüğü’ne 

iletilmektedir. Muvazaa kanısı oluşan dosya İl Sağlık Müdürlüğü’nde Eczacı 

Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin olduğu toplantıda tekrar 

değerlendirilmektedir. Uyuşmazlık halinde ise dosya Ankara’ya 

yollanmaktadır.  

 

Yönetim Kurulumuzun görev süresince, 44 adet eczane açılmış, 33 adet eczane 

nakil olmuş, 33 adet eczane kapanmıştır.  
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İzmir Eczacı Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yapılan çalışmalar 

sonrasında; 1 adet aktif haldeki muvazaalı eczane kapatılmış, İl Sağlık 

Müdürlüğü’nden gelen yazı üzerine 7 adet aktif eczane denetlenmiş olup, 4 

adet aktif eczaneye muvazaa raporu verilmiştir. Eczane açılış aşamasında ise 

4 adet eczaneye muvazaa raporu hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne 

iletilmiş,  2 adet muvazaalı eczane başvurusu ise ikna yöntemiyle geri 

çekilmiştir.  

 

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA GRUBU 

Gençlik meclisimiz, bu dönem belirli aralıklarla pandemi sürecinin araya 

girmesine rağmen sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 4 toplantı yapmıştır.  

 

İzmir Eczacı Odası Gençlik Meclisimizde serbest eczacılarımız, 

akademisyenlerimiz ve hastane eczacılarımız bulunmaktadır. Tek bir çalışma 

alanı üzerinde durulmadan, eczacılığın tüm çalışma alanlarını aktif bir 

biçimde konuşup, tartışabileceğimiz bir ortam oluşturulmuştur.  

 

Toplantılarımızda öncelikli olarak eczacı odamızın işleyişiyle ilgili bilgiler 

aktarılmıştır. Bunlar eczane nöbet işlemleri, üye işlemleri, kan ürünü sıralı 

dağıtımı, odalarımızın mesleki hayatımızdaki yerleri üzerine olup, 

bilgilendirmeler yapılmıştır. Mesleki alanda karşılaşılan sorunların dile 

getirildiği toplantılar yapılmıştır. Geniş bir yelpaze alanı olan eczacılık 

mesleğimizin her alanında bilgi alışverişi yapmak, genç eczacılar için önemli 

bir fırsat olmuştur.  

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi 1. Ve 2. Sınıfların 

ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda, genç arkadaşlarımıza ve 
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akademisyenlerimize hem eczacı odamız hem de gençlik meclisimiz hakkında 

bilgiler verdik.  

 

Gençlik meclisimizde, yardımcı eczacı olarak çalışan arkadaşlarımızda 

bulunmaktadır. Toplantılarımızda yardımcı eczacılığın sorunlarını 

derinlemesine konuştuk. Son dönemde meslek hayatımıza giren yardımcı 

eczacılığın güncel değerlendirmeleri yaptık. 

 

2019 ve 2020 dönem yardımcı eczacıları adına, iletişim grupları kurulup, ortak 

bir iletişim ağı yakalamayı hedef aldık.  

 

Böylelikle yardımcı eczacılarımızın özellikle ilk dönemde yaşadıkları büyük 

sorunları çözme fırsatları bulduk. Gençlik meclisimizde bulunan 

arkadaşlarımızla, 2019 ve 2020 yılı dönemi tüm yardımcı eczacılarımız ile 

birebir iletişime geçtik. Pandemi döneminde yanlarında olduğumuzu belirtik 

ve taleplerini dinledik. Yardımcı eczacılığın atamalarındaki büyük illerde 

yaşanan ilçe seçememe problemini ve yardımcı eczacının eczanedeki 

mesleki çalışma sınırının tam çizilememesi veya bu konuda bilgilendirmenin 

yetersiz kaldığını Türk Eczacıları Birliği’ne ilettik.  Ayrıca  yardımcı  eczacı  

çalıştıran eczacılarımıza bilgilendirme çalışmaları yaptık. 

 

Devlet Hastanelerinde çalışan hastane eczacısı arkadaşlarımıza yerinde 

ziyarette bulunduk. Yerinde inceleme yapıp, hastanede karşılaştıkları 

sorunları dinledik. İş yüklerinin çok ağır olduğunu ve personel eksikliği 

olduğundan şikayetçi oldular. Kamu hastanesinde çalışan eczacılarımızın ek 

ödeme     katsayılarının     düşük    olduğunu  belirttiler.   Hastane 

eczanelerinde      çalışan     eczacılarımızın      maaşlarındaki         

adaletsizliği  her      yerde      dile        getirmeye       devam         edeceğiz.  
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Mesleki konular her ne kadar bizim asıl birleşme noktamız olsa da, sosyal 

etkinliklerde de buluştuk.  Gençlik meclisi olarak pandemi sürecinden önce 

konserlere gidilmiş olup, hâlâ  4  meclis üyemiz tiyatro topluluğumuzda aktif 

olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İzmir Eczacı Odası basketbol takımızın 

kurulmasına öncülük yapılmıştır. Takımda oynayan 5 arkadaşımız 

bulunmaktadır. 

 

Gençlik meclisi olarak, mesleğe yeni atılan genç eczacılarımızın yanında 

olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 

MİSEP ve SOSYAL ETKİNLİK ÇALIŞMA GRUBU  

Çalışma grubumuz meslek içi eğitimleri ve sosyal etkinlikler düzenlemek 

amacıyla bir denetleme kurulu üyesi ve onaltı eczacının katılımı ile yeni 

dönem çalışmalarına başlamıştır. 

 

18 Aralık 2019 tarihinde Renaissance Hotel'de “Eczanede Sporcu 

Danışmanlığı” konulu eğitimimiz Spor Eczacısı Ayşegül Birlik’in katılımı ile 

gerçekleşmiştir.  

 

22 Ocak 2020 tarihinde Swiss Otel Büyük Efes İzmir’de Marmara 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Prof. Dr. 

Mesut Sancar ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 

Anabilim Dalı Prof. Dr. Şule Rabuş katkıları ile Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ve 

yeni takviye edici gıda markası Dynavit işbirliğinde “Destek Ürünlerinin 

Kanıta Dayalı Kullanımı ve Eczacının Rolü” konulu eğitim düzenlenmiştir.  

 

23 Ocak 2020 tarihinde İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde Engin Karadağ’ın 

şefliğinde İzmir Eczacı Odası Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 

“Eskimeyen Şarkılar” adlı konser düzenlenmiştir. 



 

21 

 

18 Şubat 2020 tarihinde İzmir Eczacı Odası ve Pharmetic Girişimci 

Eczacılar Derneği iş birliğiyle “Tahlillerin Dili” (Klinik Biokimyasal Testlerin 

Değerlendirilmesi) ve “Eczanede Finans Yönetimi ve Mali Açıdan Eczacı 

Sorumlulukları” konulu eğitim düzenlenmiştir. 

 

27 Haziran 2020 tarihinde İzmir Eczacı Odası ve Bionorica Sağlık Ürünleri 

iş birliğinde "Bionorica TR Bitki Mühendisliği Buluşmaları" toplantısı video 

konferans yöntemi ile gerçekleşmiştir.  

 

NÖBET HAZIRLAMA ÇALIŞMA GURUBU 

2019 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul’dan sonra biri Yönetim Kurulu üyesi 

olmak üzere 17 meslektaşımızdan oluşan çalışma grubumuz, bu tarihten 

itibaren 4’er aylık dönemler halinde eczane nöbet listelerini hazırlamıştır. 

Toplamda 3 nöbet  dönemi hizmet vermiştir. 

 

Eczacılar ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 35. maddesiyle 

nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni belirlenmiştir. Buna göre eczacı odası veya 

temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri ve mevcut 

eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet tutulup 

tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma 

saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi 

hazırlanır. Bu listeler hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında ilçe 

ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. İlçe ve il sağlık müdürlüğünün kabul ve 

onayı ile uygulamaya konulur. 

 

Bu dönem   33  yeni açılan eczane nöbete dahil olmuştur. 

Sağlık sorunları ile 41 eczanemiz nöbet dışı kalmıştır. 

Nöbete dahil edilen  eczane 27 olmuştur. 

Merkezde 942 eczane nöbet tutmaktadır. 
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Nöbet tutamayan eczane 292 olmuştur. 

 

 yönetim kurulu kararı ile pandemi sebebi ile  sokağa çıkma yasağı olduğu 

günlerde bazı bölgelerde gündüz  nöbet sistemi  oluşturuldu. Hasta mağduriyeti 

oluşturmadan  birden fazla nöbetçi bırakarak çalışıldı. 

 

Yaşı ve hastalıkları sebebi ile nöbetten çıkmak isteyen meslektaşlarımız 

olmuştur. Yönetim kurulunun verdiği yetki ile   gereken  kararlar verilmiştir. 

 

Bölgelerde yapılan nöbet değişikliklerinin bölge temsilcilerinin onayı ile 

yapılması  ve bölgedeki eczanelerin tamamının kaşe-imzasının yer aldığı 

dilekçe ile odamıza başvurulması hasta ve eczacı mağduriyeti yaşanmaması 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Web sayfamızdaki  “günlük nöbetçi eczaneler”  bölümünde  “nöbet kartı 

oluştur” butonu ile nöbetçi eczanenin adres bilgilerini yazıcıdan 

çıkartabiliyoruz. Bunun sayesinde meslektaşlarımıza büyük kolaylık 

sağlanmıştır. 

 

Yeni web sayfamızla beraber  yazdırılan günlük nöbet kartına  eczanelerin 

adresini karebarkoda işledik. Böylece hastalarımız nöbetçi eczaneyi daha 

kolay  bulacaktır. 

 

Nöbet hizmetlerinin daha sağlıklı yürümesi ve hastalarımızın nöbetçi 

eczanelere daha hızlı ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık 

Genel Müdürlüğü'nün 29.11.2006 tarih ve 060583 sayılı yazısı gereği; 

eczanelerimizin dış cephesine asmış olduğumuz E-Tabelaların kullanımı ile 

ilgili gerekli özeni göstermemiz halk sağlığını önceleyen mesleğimiz için 

oldukça önemlidir. 
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Nöbet hizmeti eczacılık mesleğinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Mesleğe 

adım attığı andan itibaren tüm  meslektaşlarımız  nöbetin kutsal olduğunun 

bilincindedir. 

 

Nöbet çalışma komisyonu olarak, eczanelerin ışıklı nöbet panolarına nöbetçi 

eczaneyi asarken özen göstermelerini istiyoruz. Bu sayede hasta mağduriyeti 

olmayacaktır. 

 

 

KAMU ve ÖZEL SEKTÖR ECZACILARI ÇALIŞMA GRUBU 

Kamu ve Özel Sektör  Eczacıları çalışma grubumuz kamu ve özel sektör 

eczacısı olarak görev yapan meslektaşlarımızın sorunlarını saptayarak 

çözüm üretmek, isteklerine yardımcı olmak, çalışma ortamlarının 

iyileştirilmesi, geliştirilen projelerin Türk Eczacıları Birliği ve ilgili 

makamlara iletilmek üzere İzmir ili tüm üniversite, üçüncü basamak, ikinci 

basamak hastaneler, İl Sağlık Müdürlüğü, kamu ve sağlık hizmetleri 

başkanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, akademisyenler ve özel firma 

eczacılarını içeren onyedi  eczacı ile   15 Kasım 2019 tarihinde göreve 

başlamıştır.  

 

Kamu ve Özel Sektör  Eczacıları Çalışma grubu olarak, düzenli olarak 

toplantılarda bir araya gelerek; devletin çeşitli kurumlarında görev yapmakta 

olan eczacıların performans ve özlük hakları konusunda mağduriyetlerinin 

giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.12 Ocak 2019 tarihinde 

gerçekleştirilen KAMU ECZACILARI ÇALIŞTAYI raporu yeni üyelerimizce 

tekrar değerlendirilip revize edilmiştir. Çalışma grup başkanımız Ecz.Elvan 

Gökmen Türk Eczacılar Birliği Kamu ve Özel Sektör  Eczacıları komisyonunda 

görevlendirilmiştir. 
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Kamuda görev yapan eczacıların da odaya üye olmaları ve odanın çeşitli 

etkinliklerinde aktif görev almaları konusunda çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. SBÜ  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi eczacısı Aslı 

Çelebi  ve SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi 

eczacısı Ece Pınar Eren odamız Basın Yayın Çalışma grubunda yer 

almaktadır. Başkanımız Ecz. Tuncay Sayılkan ve grup üyelerimizle beraber 

hastane ve kurum ziyaretleri planlanmış ancak pandemi nedeniyle ziyaretler 

ertelenmiştir. Odamızca tüm hastane eczanelerine pandemi süresinde maske 

ve siperlik desteği yapılmıştır. 

“İzmir Eczacı Odası Kamu ve Özel sektör Eczacıları Çalışma Grubu” 

bünyesinde oluşturulan “Hastane Eczacıları Çalışma Grubu” yeni 

üyelerimizle beraber tek çatı altında birleştirilmiştir. Ve Hastane, Tıbbi Cihaz ve 

İlaç, SGK, özel sektör eczacıları ile ayrı ayrı değerlendirmeler de bulunulup 

rapor hazırlanmasına karar verilmiştir. 

 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU  

Sağlık Uygulama Tebliği Çalışma Grubu iki yönetim kurulu üyesi ve yirmi 

serbest eczacı üyeden oluşmaktadır. Uzun bir süredir bu hizmeti veren çalışma 

grubumuz bu dönemde de Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikleri 

titizlikle takip etmiş, kurulan iyi niyete dayalı işbirliği sayesinde gerektiğinde 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na da görüş sorarak meslektaşlarımızın Sağlık 

Uygulama Tebliği ve geri ödeme ile ilgili sorunlarında yanlarında olmaya, 

çözüm üretmeye devam etmiştir. Meslektaşlarımızın gerek telefonla gerekse de 

sosyal platformlar üzerinden bizlere ulaştırdıkları sorular çalışma grubu 

üyelerimiz ve odamız danışman eczacısı tarafından ivedilikle cevaplanmıştır. 

Danışman eczacı olarak görev yapan Ecz. Ece Olgun ile birlikte Ecz. Şevin 

Güleryüz 21 Kasım 2019 tarihinde danışman eczacı olarak göreve 
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başlamıştır.31 Ocak 2020 tarihinde Ecz. Ece Olgun’un kamu eczacısı 

görevine atanması sonrasında Ecz. Şevin Güleryüz “danışman eczacı” 

görevine devam etmektedir. Hayata geçirilen uygulama değişiklikleri odamız 

sayfasından bildirilmiştir. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren bir toplantı 

yapılmış, sonrasında pandemi önlemleri dolayısı ile çalışmalarımız video 

konferans olarak, oluşturulan sosyal medya gruplarında ve toplantılarında 

devam etmiştir. 

 

Yaşanan iade ve kesintilerin çözümü için itiraz komisyonuna bizzat katılım ile 

bu dönem 192 itiraz dosyasına katılım sağlanmıştır. İtiraz komisyonuna giden 

dosyaların büyük bir çoğunluğu eczacılarımızın lehine sonuçlanmıştır. 

Müdürlüğümüzde karara bağlanamayan dosyalar ise Kesinti İtiraz Üst 

Kurulu’na gönderilmiş ve meslektaşlarımızın haklarının takibi adına Türk 

Eczacıları Birliği Sağlık Uygulama Tebliği Komisyonu ile sürekli iletişim 

halinde olunmuştur. 

 

Ayrıca; Çanakkale Eczacı Odası’nın 3, Manisa Eczacı Odası’nın 16, Denizli 

Eczacı Odası’nın 16, Muğla Eczacı Odası’nın 12, Uşak Eczacı Odası’nın 6, 

Balıkesir Eczacı Odası’nın 6, Aydın Eczacı Odası’nın 13 itiraz dosyasına da 

vekaleten katılım sağlanmıştır. 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan Türk Eczacıları 

Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün görüşmeleri 

öncesi odamız görüş ve önerileri TEB Merkez Heyetine iletilmiş olup, 14 

Ocak 2020 tarihine Ankara’da gerçekleştirilen protokol çalıştayı’na, odamız 

saymanı Ecz. Adem Kaya ve yönetim kurulu üyesi Ecz. Mustafa Anıl 

Yurtsever katılım sağlamıştır. 
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TEB Merkez Heyeti tarafından düzenlenen 2 Haziran 2020 tarihinde pandemi 

nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen SUT Komisyonu 

toplantısına yönetim kurulu üyemiz Ecz. Mustafa Anıl Yurtsever katılmıştır. 

 

MEDİKAL ÜRÜNLER ÇALIŞMA GRUBU 

SGK ile TEB arasında imzalanan sözleşme sonrasında medikal ürünler 

eczanelerden temin edilebilmektedir. Yaşanan sorunlara hızla çözüm bulmak 

amacıyla kurulan Medikal Ürünler Çalışma Grubu 1 yönetim kurulu üyesi ve 2 

serbest eczacı üyeden oluşmaktadır.  

 

Tıbbı Cihaz ve Medikal Ürünlerin eczanelerden temin edilme süreci ile 

kurulan çalışma grubumuz, bu dönemde meslektaşlarımızın, sözleşme ile 

başlayan reçete karşılama ve faturalandırma ile devam eden süreçte 

karşılaştıkları sorunlarında yanlarında olunmuş ve her türlü sorularına yanıtlar 

verilmiştir.  

 

Gerekli durumlarda SGK ile iletişime geçilmiş meslektaşlarımızın soruları 

cevap bulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu ile düzenli görüşmeler yapılmış 

ve medikal ürünler karşılanırken dikkat edilmesi gereken hususlar; gerek 

web sayfamızdan duyurularak gerekse basılı evrak ile meslektaşlarımız 

ayrıntılı olarak bilgilendirilmiştir.  

 

10 Temmuz 2020 ve 24 Temmuz 2020 tarihlerinde ise  “Medikal Ürünler 

Komisyonu” toplantısına oda saymanımız Ecz. Adem Kaya video konferans 

yöntemi ile katılım sağlamışlardır. 

 

BASIN – YAYIN ÇALIŞMA GRUBU 

İzmir Eczacı Odası Basın Yayın Çalışma Grubu bir yönetim kurulu üyesi ile 

onbeş meslektaşımızdan oluşmaktadır. Çalışma grubu her sayı öncesi iki, 
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basım aşamasında iki olmak üzere her dergi döneminde dört defa düzenli olarak 

toplanmaktadır.  

 

Çalışma grubu üyelerimiz dergimizde yer alan konuların seçimi sürecinden 

başlayarak yapılacak röportajlar, bilimsel ve aktüel haberlerle ilgili yazıların 

hazırlanması veya  hazırlayan yazarlarla iletişimin sağlanması, dergimizin 

tasarım ve görsellerinin hazırlanması ve dergimize sponsorların bulunmasına 

kadar her aşamada aktif görev almışlardır. 

  

Güncel olayların ve sağlık alanındaki gelişmelerin takip edildiği, oda 

çalışmalarımızın duyurulduğu, mesleğimizdeki yeni gelişmelerin paylaşıldığı 

İlaç Haber Aktüel dergimiz bu çalışma döneminde Aralık 2019, Nisan 2020 

ve Eylül 2020 olmak üzere toplam üç  sayı basılmıştır.  

 

İlaç Haber aktüel dergisinin siz değerli meslektaşlarımıza ücretsiz olarak 

ulaştırılmasına bu dönemde de devam edilmiştir. Dergimizin web adresi olan 

www.ilachaberaktuel.com sitesi,  meslektaşlarımızın dergimizin hem güncel 

sayısına hem de arşivdeki sayılarına erişimi ile yine sizlere hizmet etmeye 

devam etti.  

 

 

PROJE ÇALIŞMA GRUBU 

Proje çalışma grubu, dokuz eczacı meslektaşımız ve bir yönetim kurulu 

üyesi ile birlikte on kişi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

 

C grubu reçetelerinin “elektronik” olarak onaylanması için Türk Eczacıları 

Birliği ile ilgili görüşmeler, güvenli ve  uygun sistemin  alt yapısının 

oluşturulması yönünde devam etmektedir. Pandemi döneminde, sistem 

kurulma aşamasında iken eczacıların manuel onaylayarak teslim etmeleri 

sağlanmıştır.  

http://www.ilachaberaktuel.com/
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Meslek İçi Eğitimlerin uzaktan eğitimle yapılması için Sosyal İşler 

Komisyonu’na görüş iletilmiş olup sistemin işleyişi ve devamlılığı için 

birlikte çalışılmalar devam etmektedir. 

 

Tahlillerin dili Meslek İçi Eğitimi için Biokimya, hemogram perametlerinin 

ve açıklamalarını içeren doküman hazırlığı tamamlanmış olup video 

konferans yöntemi ile gerçekleştirilmesi için hazırlıklar yapılmaktadır. 

 

Bornova Belediyesi ile yapılan Destek Eleman Yerleştirme Projesi için 

eğitim materyallerinin oluşturulması ve eğitmen olarak görev alınmış olup 

pandemi nedeni ile ara verilen eğitimlere uzaktan eğitim olarak devam 

edecektir. 

 

 

İZMİR ECZACI ODASI ONUR KURULU ÇALIŞMALARI 

 

İzmir Eczacı Odası Haysiyet Divanı ilk toplantısını yaptığı 22.10.2019 tarihinde 

kararlaştırdığı görev bölümünde; 

 

Başkanlığına: Ecz. Şule ÇATALOĞLU 

2.Başkanlığa: Uzm. Ecz. Banu SAYIN 

Sözcülüğe     :  Ecz. Barış KARAHİSARLI 

Üyeliklere   :Ecz. Onur SAMANLIOĞLU ve Ecz. Gülay TOKTAMIŞ 

seçilmiştir. 

 

İzmir Eczacı Odası Haysiyet Divanı; 22.10.2019 tarihinden son toplantısını 

yaptığı 17.09.2019 tarihine kadar geçen bir yıllık                   (2019-2020) 

çalışma döneminde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve İzmir Eczacı Odası 
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Yönetim Kurulu tarafından çeşitli gerekçelerle Divanımıza değerlendirilmek 

üzere intikal ettirilen           4 (dört) adet dosyayı, 16 (on altı) toplantı ve 32 (otuz 

iki) gündem maddesinde inceleyerek karara bağlamıştır. 

 

Haysiyet Divanı Çalışmaları İle İlgili Özet  Sayısal Bilgiler : 

Onur Kuruluna Gönderilen Dosya Sayısı   :  4 

Karara Bağlanan Dosya Sayısı    :  2 

İncelemesi Devam Eden Dosya Sayısı   :  2 

Gündem Sayısı       :32 

Oy birliği İle Alınan Karar Sayısı    :32 

 

Karara Bağlanan Dosyalarla İlgili Olarak Yapılan İşlemler ; 

1 (bir) meslektaşımızın “muvazaalı eczane işletmek için teşebbüste 

bulunduğu kanıtlanarak” meslek adap ve ahlakına, Türk Eczacıları Birliği 

Deontoloji Tüzüğüne aykırı bu eylemi nedeniyle 6643 sayılı kanunun 30/C 

maddesi gereğince “180 (yüz seksen) gün süreyle sanat icrasından men” 

cezasıyla tecziyesine karar verilmiştir. 

 

1 (bir) meslektaşımızın Türk Eczacıları Birliği Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 15. 

maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 6643 sayılı kanunun 30/A maddesi gereğince 

“Yazılı İhtar” cezasıyla tecziyesine karar verilmiştir. 

 

Ana hatları ile aktarılan bir yıllık çalışmalarımız olurlarınıza saygıyla sunulur. 

26.09.2020 

 

 

        İZMİR ECZACI ODASI 

           YÖNETİM KURULU 

 

 


