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 1 Nisan 2020



 1 Nisan 2020

Kanser önlenebilir bir hastalıktır. Erken teşhis hayat kurtarır.



 4 Nisan 2020

Başkanımız Ecz. Mehmet Ertekin Kanal V Tv Haber Aktüel programına ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan

Koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak üzere canlı yayın konuğu olarak katılmıştır.

Canlı Yayını İzlemek İçin Tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=kj-B0h8WWW8&feature=share&fbclid=IwAR0cWHtDa3WezPZcYD2DFvFwwKpmYkSenhQVWfc7hQeC6w9t9OUWqt0STlw
https://www.youtube.com/watch?v=kj-B0h8WWW8&feature=share&fbclid=IwAR0cWHtDa3WezPZcYD2DFvFwwKpmYkSenhQVWfc7hQeC6w9t9OUWqt0STlw
https://www.youtube.com/watch?v=kj-B0h8WWW8&feature=share&fbclid=IwAR0cWHtDa3WezPZcYD2DFvFwwKpmYkSenhQVWfc7hQeC6w9t9OUWqt0STlw


5 Nisan 2020

Adalet yolunda mücadele eden tüm avukatlarımızın avukatlar günü kutlu olsun.



5 Nisan 2020

TC. İçişleri Bakanlığı yazısı ile 18-20 yaş aralığındaki personellerimize çalışma müsaadesi verilmiştir.Odamız

tarafından tüm personellerimiz için hazırlanan Kimlik Kartları 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Oda

sekreteryamızdan ve temsilciliklerden teslim alınabilecektir.(Not Antalya merkez için dağıtım nöbet bölgelerine

göre Perge ve Meltem ofislerimizden yapılacaktır)

7 Nisan 2020

''En değerli hazinemiz sağlığımızdır.'' Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.



10 Nisan 2020

Polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.



10 Nisan 2020

Sokağa çıkma yasağı kapsamında yayımlanan genelge ekte sunulmuştur. Genelgeye göre eczanelerimiz
kapsam dışındadır.Cumartesi - Pazar nöbetçi olan meslektaşlarımızın eczacı kartlarını, çalışanlarımız ise
odamızdan aldığı yaka kartları veya SGK hizmet dökümlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.



10 Nisan 2020

Değerli Antalyalılar,11-12 Nisan Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma yasağı boyunca ACİL
İHTİYAÇLARINIZ için nöbetçi eczanelerimiz ile hizmet vermeye devam ediyoruz.



Genç meslektaşımız Ecz. İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Covid-19 nedeniyle
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına
ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz.

11 Nisan 2020



Vatandaşlarımızın Dikkatine! Lütfen cep telefonlarınıza SMS kodu gelmeden eczanelere bedelsiz
maske temini için başvurmayınız.

12 Nisan 2020



13 Nisan 2020

COVID-19 mücadelesinde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve eczane çalışanlarımızı anmak için
1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk.



Eczanelerin kapı önünden ve kepenk arkası hizmeti ve Covid-19 uygulamaları grup toplantısı için Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ankara' dayız

 Nisan 2020

İl Sağlık Müdürlüğü ile Covid-19 Dayanışma uygulamaları grup toplantısı



13 Nisan 2020

             ARTIK YETER!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ülkemizde de tüm hızıyla yayılmaya canlar
almaya devam etmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında eczacılar bu öldürücü salgın ile fedakârca
en ön saflarda mücadele etmektedirler. Vefat eden her bir meslektaşımızı kaybetmenin derin
acısını tüm ağırlığıyla hissetmekteyiz. Eczacıların ve eczane çalışanlarımızın büyük bir tehlikeyle
karşı karşıya olduğu ortadadır. Bizlerin bir meslektaşımızı daha kaybedecek tahammülü
kalmamıştır. Türkiye'de eczacılar ve eczane çalışanları gergin, mutsuz ve umutsuzdur.Sürecin
başından itibaren odalarımız eczacılarımızın yanında olmaya gayret ettiler. Eczanelerde sosyal
mesafenin korunmasına ilişkin mekân düzenlemelerinin yapılması, uyarıcı afişlerin bastırılıp
dağıtılması, eczanelerin dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması, bulaş riskini azaltmak için mesai
ve nöbet saatlerinin düzenlenmesi, maske ve koruyucu gözlük dağıtımı, halka ulaştırmak üzere
ekonomik maske ve dezenfektan temini gibi koruyucu faaliyetleri hızla yerine getirdiler. Devlet
kurumları ile koordineli bir şekilde çalışılarak sürecin doğru işletilmesi sağlandı. Bir yandan halkı
bilinçlendirici programlar, çalışmalar yaparken bir yandan da devlet kurumlarına eczane ve
eczacıların tüm yaşadıklarını anlattık.Tüm bu süreç devam ederken eczacılar çatı örgütümüz
Türk Eczacıları Birliği'nden sadece iki şey istediler: ANLAŞILMAK ve ANLATILMAK... Yalnız
olmadığını hissetmekti eczacının istediği. Ticaret Bakanlığı müfettişleri, zabıta, maliye
denetmenleri eczanelere girip KARABORSACI muamelesi yaparlarken, kurullarda ECZACILARA
CEZALAR YAZILIRKEN sahip çıkılsın isterlerdi. Kapatılmış, karantinaya alınmış ya da bir şekilde
mağduriyet yaşamış eczacıların, hayatını kaybetmiş eczacı yakınlarının yanında olmasını
isterlerdi. Çatı örgütümüz Türk Eczacıları Birliği'nin yaşanan bu süreçte eczacının sesi olmasını
beklerlerdi. Beklenti bu iken Türk Eczacıları Birliği yönetimi odalara sadece para göndererek, ‘'Ne
gerekiyorsa yapın, para gönderdik ya daha ne yapalım'?' diyerek kendi sorumluluğunu üzerinden
atmıştır.Baştan sona sürecin yönetilememesi ve eczacının sahipsiz bırakılması sebebiyle,
görevlerini yerine getiremeyen ve attığı her adımda yanlışlar yapan Türk Eczacıları Birliği
Başkanı Sayın Ecz. Erdoğan Çolak'ı İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ. Zira eczacı adına aldığı
kararlardan Merkez Heyeti Üyelerinin dahi bilgisi olmadığını yaptıkları açıklamalardan anlıyoruz.
Bu örgütün, bu yönetim anlayışını daha fazla taşıyabilme imkânı kalmamıştır. Kendisini ve
camiamızı daha fazla sıkıntıya sokmamak adına İSTİFA etmesinin yerinde bir karar olacağını
düşünmekteyiz. Aksi takdirde COVID-19 pandemisi sonrası günlerde üyelerimize olan
sorumluluğumuz gereği kongre süreçlerinin başlatılması hususunda yükümlülüklerimizi yerine
getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
ECZACI KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA BİLDİRİRİZ.
ANTALYA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU



13 Nisan 2020

Kepenk Arkasından Hizmet Sunumu Uygulaması ve Sağlık Çalışanlarımızın Ulaşım Araçlarından
Ücretsiz Faydalanması Hakkında02.04.2020 tarihli TC. Antalya Valiliği İl Pandemi Kuruluna yaptığımız
Ek'te bulunan başvuru sonucunda 14.04.2020 tarihli “Korona virüs Bilim Danışma Kurulu Kararları”
konulu tavsiye kararları bildirilmiştir.
1-İlgili tavsiye kararları dâhilinde isteyen meslektaşlarımız kepenk arkasından hizmet sunumu
uygulamasına geçebilirler.
2-Antalya Büyükşehir Belediyesine yaptığımız başvuru sonucunda toplu taşıma araçlarının sağlık
çalışanlarına ücretsiz olduğu tarafımıza iletilmiştir. Eczacı ve eczane çalışanlarımız sağlık personeli
kartlarını göstererek uygulamadan ücretsiz faydalanabilirler. 
Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.



14 Nisan 2020

Covid-19 pandemisi sürecinde farmainbox çıktısının onay işlemi bulaş riskini arttıracağından dolayı
01/04/2020 tarihinde “C-Grubu Faturalarına Eklenen Farmainbox İcmal Çıktılarının Oda Onay İşlemleri
Hakkında” duyuru yayınlamıştık.

Bu doğrultuda uygulanacak işlem basamakları şu şekildedir;

1. Farmainbox üzerinden reçete gruplarına ait dönem sonlandırma işlemi yapılacaktır

2. Mart ayı için C-Grubu zarfının içine farmainbox'dan alınan dökümler Odadan ONAY
YAPILMADAN eklenecektir. (Kan ürünü faturaları içinde aynı işlemler uygulanacaktır.)

3. C-Grubu sonlandırılmış Medula Döküm listesi (Özet sayfa) .pdf olarak tevzi@antalyaeo.org.tr adresine
e-mail konu kısmına eczane adı ve ilçesi yazılarak gönderilecektir. (Lütfen farmainbox icmal listelerini
mail atmayınız. Sadece PDF formatında Eczane Medula Döküm Listesi Özet Sayfasını gönderiniz.)
Medula eczane döküm listesi pdf formatında kaydetme örnek görselleri. Görsel-1 Görsel-23. Döküm
kontrolü yapılan farmainbox çıktılarının, onay işlemleri tarafımızdan yapılarak ayın 15'inden sonra SGK
'ya toplu olarak odamız vasıtasıyla teslim edilecektir.

4. Katılım paylarının ödemesi oda web sitemizin şifreli alanında açılacak olan online ödeme bölümünden
kredi kartı ile yapılacaktır, alt yapı çalışmaları tamamlandığında ayrıca bilgi verilecektir.Merkez ilçeler ve
ilçe temsilcileri dahil olmak üzere, tüm ödemeler Sosyal mesafeyi korumak ve temastan kaçınmak için
online olacaktır.

01/04/2020 tarihli duyuru için tıklayınız.

C-Grubu Faturalarına Eklenen Farmainbox İcmal Çıktılarının Oda Onay İşlemleri Hakkında



18 Nisan 2020

Covid-19 ile mücadele sürecinde Kaş-Kalkan dan Gazipaşa ilçemize kadar 450 km lik mesafede
eczanelerimize hizmet ulaştırmaya ve meslektaşlarımızı korumaya yönelik çalışmalar yapmaya devam
ediyoruz.

Antalya Eczacı Odası olarak sürecin başından itibaren meslektaşlarımızın hem sağlığının hem de maddi
çıkarlarının korunması için çalışmalar yaptık. Bununla ilgili Antalya Valiliği, İl Pandemi Kurulu, İl Hıfzıssıhha
Kurulu, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile sürekli görüşmeler halindeyiz. Bizlerin ve vatandaşlarımızın en az
riske maruz kalmalarını sağlayan önlemler alıyoruz. Alınan ya da alınmasını talep ettiğimiz kararların
uygulanmasında meslektaşlarımızın zarar görmemesi için çabalıyoruz.

Bu doğrultuda;

1-Dezenfeksiyon firması ile anlaşarak Gazipaşa’dan Kalkan' a ücretsiz eczane dezenfeksiyonu işlemlerimizi
başlattık ve halen düzenli aralıklarla devam ediyoruz.
2-Eczacı ve teknisyenlerimizin kullanımı için ücretsiz maske ve gözlük temin ederek dağıtımını
gerçekleştirdik.
3-Hastaların uyması gereken kuralları gösteren Covid-19 hasta bilgilendirme ve eczane içi uyarı kartlarının
dağıtımını gerçekleştirdik.
4-Maske fiyatlarının arttığı dönemde eczanelerimizin maske ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygun fiyatlı
maske temin ederek tüm eczanelerimizde sabit fiyat uygulaması ile satışa sunduk. Hem tedarikçi firmaların
fiyat yükseltme baskısını hem de eczacılarımızın yüksek maske fiyatlarından haksız yere sorumlu
tutulmalarını engellemeyi amaçladık.
5-Eczacı ve teknisyenlerimizin İl Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları ve
sokağa çıkma yasağı günlerinde kullanımı için pandemi kimlik kartları tasarladık ve dağıtımını sağladık.
6-Eczanelerimizde dezenfektan yapımı için yerel depo aracılığıyla alkol temin ettik.
7-Antalya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile mesai saatleri ayarlaması ve Cumartesi günleri nöbet
hizmeti uygulamasına geçtik.
8-İl Pandemi Kurulu ile meslektaşlarımızı korumak amaçlı kepenk arkası sağlık hizmeti sunumunu başlattık
9-Meslektaşlarımızın iş yükü ve bulaş riskini azaltmak amacıyla C Grubu Sıralı Dağıtım Reçetelerinin
elektronik ortamda onaylanabilmesini sağlayan Elektronik Onay sistemine geçtik.
10-Süreç içinde meslektaşlarımızın uğradığı haksızlıklara ve suçlamalara karşı sürekli basın ve kamuoyunu
bilgilendirerek meslektaşlarımızın yanında durduk.

Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden Başkanımız, yönetim kurulumuz ve oda çalışanlarımızla birlikte
pandemi süreci sona erinceye kadar siz değerli meslektaşlarımızı korumaya ve hizmet etmeye devam
edeceğiz.



19 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler ecza depolarına ulaştırılacak ve odamız tarafından ecza
depolarına verilmiş listeye göre eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

Eczanelerimizin elindeki maskelerin dağıtımı bitince bakanlıkça tekrar tedarik edilmesi beklenecektir.

20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu
eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu Reçetem Sisteminde açılmış olan
yeni butona girecektir. Bu süreçte, maskeleri teslim alan kişinin farklı olması durumunda alan kişinin TC
kimlik numarası da ilgili bölüme yazılarak maske temini sağlanacaktır.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş,
sağlıksız maskelere maruz kalan halkımıza 1210 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin
etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli
bir sağlık hizmetidir.

Ücretsiz Maske Temini ve Dağıtımı Hakkında

Pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir
fedakarca büyük bir çaba sarf ediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci
basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte önemli bir görev üstlendik.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske
dağıtımının hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır.
Süreç şu şekilde işleyecektir:

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.



 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığının temin etmiş olduğu maskeleri Ecza Depoları aracılığı ile Eczanelerimize
ulaştırdık.



 Nisan 2020











Başkanımız Ecz. Mehmet Ertekin'in sokağa çıkma yasağı olan günlerde eczane ziyaretleri 











23 Nisan 2020

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.Sadece büyük bir lider, geleceği küçük kalplere emanet
eder.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.



26 Nisan 2020

Eczanelerimizin vazgeçilmez emektarları çalışma arkadaşlarımızın Eczane Teknisyenleri ve
Teknikerleri Günü kutlu Olsun.



Yönetim Kurulu 4 toplantı yapmıştır ve bu toplantılar sonucu; 4 eczane nakli, 2 tane eczane devri, 2 tane yeni oda

kaydı yapılması kararı alınmıştır. 
 

Nisan ayı boyunca Nöbet Komisyonu 1 toplantı yapmıştır. Bu toplantılar içerisinde 46 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 240 eczaneden SGK reçetesi içeren bir ayda 430 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 Nisan Ayı Çalışmaları



Basında Biz

Hürriyet - Kronik hastaların sona eren sağlık raporları geçerli

Haberi görüntülemek için tıklayınız

Haber Aktüel - Koronavirüs salgını Hakkında Bilgilendirme

Haberi görüntülemek için tıklayınız

MyGazete - Antalya'da eczaneler ücretsiz maske dağıtımını ne zaman yapılacak?

Haberi görüntülemek için tıklayınız

Antalya Hilal - Antalya'ya özel uygulama

Haberi görüntülemek için tıklayınız

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/kronik-hastalarin-sona-eren-saglik-raporlari-ge-41481566?fbclid=IwAR0M4xQC2H80G_NpXbpRuBgjlN2CqjmCreh6ORCVMyMUt3ykBppCNQP-U-8
https://www.youtube.com/watch?v=kj-B0h8WWW8&feature=share&fbclid=IwAR0cWHtDa3WezPZcYD2DFvFwwKpmYkSenhQVWfc7hQeC6w9t9OUWqt0STlw
https://www.mygazete.com/antalya/antalya-da-eczaneler-ucretsiz-maske-dagitimini-ne-zaman-yapilacak-h39934.html
https://www.antalyahilal.com/antalya-ya-ozel-uygulama/9721/?fbclid=IwAR3U3iL3ZYQud13FyCQpskxzNRNuBl90ONDgFMCLlcDLkoRhY4ePjkdMXz4
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/kronik-hastalarin-sona-eren-saglik-raporlari-ge-41481566?fbclid=IwAR0M4xQC2H80G_NpXbpRuBgjlN2CqjmCreh6ORCVMyMUt3ykBppCNQP-U-8
https://www.youtube.com/watch?v=kj-B0h8WWW8&feature=share&fbclid=IwAR0cWHtDa3WezPZcYD2DFvFwwKpmYkSenhQVWfc7hQeC6w9t9OUWqt0STlw
https://www.mygazete.com/antalya/antalya-da-eczaneler-ucretsiz-maske-dagitimini-ne-zaman-yapilacak-h39934.html
https://www.antalyahilal.com/antalya-ya-ozel-uygulama/9721/?fbclid=IwAR3U3iL3ZYQud13FyCQpskxzNRNuBl90ONDgFMCLlcDLkoRhY4ePjkdMXz4


Antalya da bulunan yabancı misafirlerimiz maskeye ulaşamıyor.

Haberi görüntülemek için tıklayınız

KÖRFEZ - Antalya'ya 605 bin maske

Haberi görüntülemek için tıklayınız

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=265192207983502&set=pcb.265197447982978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=265192207983502&set=pcb.265197447982978&type=3&theater
https://antalyakorfez.com/haber/38379-antalyaya-605-bin-maske
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=265192207983502&set=pcb.265197447982978&type=3&theater
https://antalyakorfez.com/haber/38379-antalyaya-605-bin-maske


Hürriyet - Kısa Mesajla Ücretsiz Maske

Haberi görüntülemek için tıklayınız

Yeniçağ - Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak istifaya çağrıldı

Haberi görüntülemek için tıklayınız

Vefat ve Başsağlığı

Meslektaşımız Ecz. Ramazan ÖZEN'in (Emin Eczanesi/Aksu) annesi vefat etmiştir. 
Meslektaşımız Ecz. Gülay ÇATAL'ın (Akasya Eczanesi/Konyaaltı) babası vefat etmiştir.
Meslektaşımız, TEB Büyük Kongre Yedek Delegemiz Ecz. Hatice BULUT'un (Olimpos Hastanesi
Eczane Mesul Müdürü) kayınvalidesi İncifer BULUT vefat etmiştir.

Meslektaşlarımıza, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/kisa-mesajla-ucretsiz-maske-41494040
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/teb-baskani-erdogan-colak-istifaya-cagrildi-275622h.htm
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/kisa-mesajla-ucretsiz-maske-41494040
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/teb-baskani-erdogan-colak-istifaya-cagrildi-275622h.htm


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

0242 311 03 29 
www.antalyaeo.org.tr


