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 1 Mayıs 2020

Başta Covid 19 ile en önde mücadelede eden sağlık çalışanlarımız olmak üzere üreten ve alın teri

döken tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.



1 Mayıs 2020

İçinde bulunduğumuz süreçte daima görevinin başında olan, fedakarca halkına hizmet etmeye çalışan

meslektaşlarımıza yapılan saldırılar ne yazık ki bitmiyor. Niğde de meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle

kınıyoruz. Niğde Eczacı Odası ve meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

3 Mayıs 2020

Bitlis’te hain terör örgütünün saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine

başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.Milletimizin başı sağolsun.



COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde meslektaşlarımız, çalışanlarının sağlığını ve işyerinin

güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi noktasında büyük bir gayret içerisindedirler ve çok önemli bir

sorumluluğu omuzlarında taşımaktadırlar.

5 Mayıs 2020

Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlu Olsun

5 Mayıs 2020



9 Mayıs 2020

Sevgisiyle dünyamızı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

11 Mayıs 2020

Hep birlikte engelleri aşalım, En büyük engel sevgisizliktir.



Meslektaşımız Ecz. Eren SABANCIOĞULLARINDAN (Beste Eczanesi/Manavgat) vefat etmiştir.
Meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve eczacılık camiamıza başsağlığı diliyoruz.

11 Mayıs 2020



14 Mayıs 2020

Başkanımız Ecz. Mehmet ERTEKİN' in 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlama Mesajı

14 Mayıs 2020

14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlamaları. Antalya Eczacı Odası yönetim kurulu olarak bilimsel
eczacılığın 181. yılında eczacılık yeminimizi tekrar ettik.

Videoyu izlemek için tıklayınız

Videoyu izlemek için tıklayınız

https://www.youtube.com/watch?v=HAh_nGJooSg&feature=share&fbclid=IwAR3VwPF8_JCAGhbEJHIomxyXaBw4qN87B8Gms7AKNyHz7_xxvMLifX39frw
https://www.facebook.com/eczmehmetertekin/videos/4574487519243823/
https://www.youtube.com/watch?v=HAh_nGJooSg&feature=share&fbclid=IwAR3VwPF8_JCAGhbEJHIomxyXaBw4qN87B8Gms7AKNyHz7_xxvMLifX39frw
https://www.youtube.com/watch?v=HAh_nGJooSg&feature=share&fbclid=IwAR3VwPF8_JCAGhbEJHIomxyXaBw4qN87B8Gms7AKNyHz7_xxvMLifX39frw
https://www.facebook.com/eczmehmetertekin/videos/4574487519243823/
https://www.facebook.com/eczmehmetertekin/videos/4574487519243823/
https://www.youtube.com/watch?v=HAh_nGJooSg&feature=share&fbclid=IwAR3VwPF8_JCAGhbEJHIomxyXaBw4qN87B8Gms7AKNyHz7_xxvMLifX39frw


14 Mayıs 2020

14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

14 Mayıs 2020

Ülkemizde eczacılık eğitiminin başladığı gün 14 Mayıs. Bilimsel eczacılığın 181. yıl dönümünü kutlarken tüm
hastalarımıza ve danışanlarımıza her zaman doğru ve güvenilir hizmeti sunmak için hep birlikte bilimin ışığında
ilerliyoruz.

Videoyu izlemek için tıklayınız

https://www.facebook.com/anteczodaa/videos/274454367057286/
https://www.facebook.com/anteczodaa/videos/274454367057286/


14 Mayıs Eczacılık  günü kapsamında meslektaşlarımız ile birlikte sosyal mesafeyi gözeterek
Atatürk Anıtına çelengimizi sunduk.

14 Mayıs 2020



Videoyu izlemek için tıklayınız

14  Mayıs2020

14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlamaları

14 Mayıs 2020

https://www.facebook.com/anteczodaa/videos/274619510374105/
https://www.facebook.com/anteczodaa/videos/274619510374105/
https://www.facebook.com/anteczodaa/videos/274619510374105/


19 Mayıs 2020

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 



19 Mayıs 2020

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet meydanında
düzenlenen çelenk sunma töreninde yerimizi aldık.



19 Mayıs 2020

Eczacılarımız ve çalışanlarını korumaya yönelik tedbirler kapsamında dezenfektan ekibimiz çalışmalarına
devam ediyor.



23 Mayıs 2020

Bir arada, mutlu, huzurlu ve sevgi dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle bayramınız kutlu olsun.



23 Mayıs 2020

Sevginin, barışın, kardeşliğin ve mutluluğun hakim olduğu; birlik ve beraberliğimizin kalplerimizi ısıtacağı,
huzurla dolu güzel günler yaşanması umuduyla halk sağlığının en öndeki emekçisi  değerli meslektaşlarımın
Ramazan bayramını tebrik eder, sağlıklı günler dilerim.



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

kaydı, 1 eczane açılışı yapılması kararı alınmıştır. 
 

Mayıs 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 410 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 Mayıs Ayı Çalışmaları



Vefat ve Başsağlığı

Meslektaşımız Ecz. Murat ATEŞ'in (Canan Eczanesi) babası Bayram ATEŞ vefat etmiştir.

Meslektaşımız Ecz. Eren Sabancıoğullarından (Beste Eczanesi/Manavgat) vefat etmiştir.

Meslektaşımız Ecz. Tayfun FİDAN'ın (Fidan Eczanesi/Finike) annesi vefat etmiştir.

Meslektaşımız Ecz. Aliye GÖKKOCA'nın (Özlem Eczanesi/Manavgat) babası emekli öğretmen vefat
etmiştir.

Meslektaşımıza, 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


