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Novartis ilaç katkılarıyla düzenlenen “Covid-19 Döneminde Eczacı Olmak” adlı online eğitime

meslektaşlarımızın katılımı sağlanmıştır.



4 Haziran 2020

Eczacı Kamuoyuna

Yeniden çalışmaya başlayan TBMM'nin gündeminde yer alan yasa değişiklikleri arasında, akademik meslek

odalarının işleyiş ve seçim sistemlerine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı kamuoyunca bilinmektedir.

Demokrasilerde genel teamül, bu tarz kurumların yasalarında yapılacak düzenlemelerin, ilgili meslek

kuruluşlarının talebi ve katkısı ile gerçekleşmesidir. Aksi yöndeki girişimler meslek kuruluşlarının zayıflatılması

sonucunu doğurur, bu da özellikle akademik mesleklerde, denetimin ve kamu yararının azalmasına sebebiyet

verir.

Değerli Meslektaşlarımız;Bizi bir arada tutan örgütümüz, bizim için yaşamsal önemdedir.Meslekler örgütleriyle

güçlüdür ve bugün bizi ayakta tutan örgütsel dayanışmamızdır.Gerek Eczacı Odası Genel Kurullarında gerekse

Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongrelerinde demokratik bir yarış içerisinde seçim mücadelesi veriyor olsak da,

bunun bizim zafiyetimiz değil demokratik gücümüz ve zenginliğimiz olduğunu biliyoruz.

Yapılması planlanan değişikliğin meslek örgütümüzü zayıflatacak bir adım olduğunu görüyor ve mesleğimize

zarar verecek bu girişimin karşısında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz.

Merkez Heyetimizi, tüm Eczacı Odalarımızı ve meslektaşlarımızı;Gerçekleştirilmek istenilen değişikliklere karşı

düşüncelerimizi, "YASAMA DOKUNMA" çağrısı altında ortaklaştırarak bütünlük içerisinde açıklamaya ve

savunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası

TEB 7. Bölge Bursa Eczacı Odası

TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

TEB 10. Bölge Antalya Eczacı Odası

TEB 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

TEB 25. Bölge Mersin Eczacı Odası

TEB 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası



Biz Doğayı Korudukça, Doğa Da Bizi Korur.Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun.
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10 Haziran 2020

Meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına İktisadi İşletmemiz tarafından Ateş Ölçer ve Maske temini
sağlanmıştır. Ürünleri merkez ve diğer şubelerimizden uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.



Oda Yönetim Kurulumuzun Belediyelerin Odamız üyesi eczacılardan tahsil etmekte
olduğu “Eczane adını gösterir tabelalarından alınan ilan ve reklam vergilerinin iptali” için hukuki
yollara başvurulması yönünde aldığı karara istinaden Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır
ÇOLAKOĞLU tarafından 05.09.2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine
“Eczane adını gösterir tabeladan ilan ve reklam vergisi alınmaması” için açılmış olan davada
yargılamayı yapan Antalya 2. Vergi Mahkemesi açılan davanın kabulüne karar vermiştir.

Antalya 2. Vergi Mahkemesi kararında kısaca;

“Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; özel kişiler eliyle işletilen
eczanelerin, ticari bir müessese niteliği bulunmakla birlikte esasen kamu sağlığının korunması
amacına yönelik eczacılık faaliyeti yürütülen sağlık kuruluşları olduğu, kamu düzeni ve yararı ile
doğrudan ilgisi nedeniyle söz konusu faaliyetin, hizmetten yararlanan bireylerin korunması,
kolayca ve etkin bir şekilde hizmete ulaşılabilmesi amacıyla belli kurallara bağlandığı, bu
kapsamda, eczane adını gösterir tabelaların eczanelerde bulundurulması zorunluluğu getirildiği
görülmektedir.

Somut olayda; eczaneler tarafından kullanılan ve bireylerin eczaneler tarafından sunulan sağlık
hizmetlerinden kolay ve etkin şekilde yararlanabilmesini amaçlayan eczane adını gösterir
tabelaların kullanımının zorunlu olduğu ve bunun reklam ve ilan amacı taşımadığı
anlaşıldığından, dava konusu işlemin buna yönelik kısmında hukuka uyarlık
görülmemiştir.” Denilmiştir.

Antalya 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen bu karar ile 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler
Hakkında kanun kapsamında faaliyet gösteren eczanelerden, eczane adını gösterir tabeladan
ilan reklam vergisi alınamayacağı hukuken teminat altına alınmıştır.

Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda mesleğimizin genel menfaatlerini önceleyen anlayışı her
platformda ortaya koyan yönetim kurulumuz,eczane adını gösterir tabelalardan ilan ve reklam
vergisi almaya devam eden diğer belediyelere karşı açılmış bulunan davaları da yakınen takip
etmektedir. Bu davalarda da benzer şekilde karar çıkması beklenmektedir.

Bu bağlamda odamız yönetim kurulu ile odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU ve
ekibini gayretli çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Ecz. Mehmet ERTEKİN
Başkan

19 Haziran 2020

Odamız Hukuk Müşavirliğinden Eczane Tabelalarından İlan ve Reklam Vergisi Alınmaması ile
ilgili Hukuk Zaferi



20 Haziran 2020

Varlığıyla Bize Huzur ve Güven Veren Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun.



21 Haziran 2020

Meslektaşımız Ecz. Mehmet Aygün Korkmaz' ın eşi, Ecz. Sibel Yaşar Korkmaz vefat etmiştir.
(BademağacıEczanesi/Döşemealtı)
Meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve eczacılık camiamıza başsağlığı diliyoruz.



Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

21 Haziran 2020

24 Haziran 2020

Akademimizin düzenlediği UZMANINA SOR söyleşilerinin ilkinde Prof.Dr. Tayfun Uzbay hocamızla Her
Yönüyle Bağımlılığı konuştuk.  Bağımlılığın nörobiyolojik ve nöropatolojik boyutları, bağımlılık mekanizması
ve bağımlılık çeşitlerini hocamızın kapsamlı ve akıcı anlatımıyla  zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Değerli
hocamıza zamanını, emeğini ve bilgisini bizlerle paylaştığı için sonsuz teşekkürler.









24 Haziran 2020

4 yıl önce, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Eczanesi’nde görevleri başında uğradıkları silahlı
saldırıyla şehit edilen meslektaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.



Yönetim Kurulu 4 toplantı yapmıştır ve bu toplantılar sonucu; 4 eczane nakli, 1 tane eczane devri, 6 tane yeni oda

kaydı, 1 eczane açılışı yapılması kararı alınmıştır. 
 

Haziran ayı boyunca Nöbet Komisyonu 1 toplantı yapmıştır. Bu toplantılar içerisinde 65 adet eczane dilekçesi

değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve karar alınarak işlem yapılmıştır. Bunun yanı sıra, eczacılarımızın elinde olmayan

sebepler dolayısıyla, nöbet görevleriyle ilgili yaşanan sıkıntıların önüne geçmek amacıyla nöbet değişikliği

yapılmıştır.
 

11 ilçede bulunan 230 eczaneden SGK reçetesi içeren bir ayda 400 adet fatura paketi teslim alınmış ve SGK

Reçete Teslim Birimi'ne ulaştırılmıştır.

Anlaşma ve Bilgilendirme Duyuruları

Nöbetçi eczane sayısı, eşdeğer ilaç, katılım payı gibi çeşitli konulardaki hasta şikayetlerine Yönetim

Kurulumuzca incelenip gerekli cevaplar verilmiştir.
Bilgi  ve  haber  duyuruları  internet  sitemiz,  sosyal  medya,  sms  ve  eczanelerin  telefonla  aranması  ile

meslektaşlarımıza ulaştırılmıştır.

Kurulların 2020 Haziran Ayı Çalışmaları



Vefat ve Başsağlığı

Meslektaşımız Ecz. Şule TÜTÜNCÜ SAVRAN'ın (Şule Eczanesi/Muratpaşa) babası vefat etmiştir.

Meslektaşımız Ecz. Mehmet Aygün Korkmaz' ın eşi, Ecz. Sibel Yaşar Korkmaz vefat etmiştir.

Meslektaşlarımız Ecz. Gülay KAPLAN BÜYÜK'ün ( Gülay Eczanesi - Muratpaşa/ ANTALYA ) annesi ve
Ecz. Gülsüm KAPLAN 'ın ( Arapsuyu Eczanesi - Konyaaltı/ ANTALYA) kayınvalidesi Yüksel KAPLAN
vefat etmiştir.

Meslektaşlarımıza, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.



Kırcami Mah.Perge Bulvarı Şerife Kahraman İş Merkezi
No:75/A Muratpaşa

0242 311 03 29 
www.antalyaeo.org.tr


