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6 Şubat 2020

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Elazığ’da yaşanan deprem, şehit olan askerlerimiz, Van Bahçesaray’da

çığ felaketi, Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçak. Bizleri derinden üzen felaketler umarız biran önce son bulur.

Şehitlerimiz ve vatandaşlarımıza Allah' tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.



6 Şubat 2020

Odamız ile BP Petrolleri A.Ş. arasında, odamız üyesi meslektaşlarımıza %6.50 oranında iskontolu akaryakıt

indirim protokolü imzalanmıştır.
Türkiye genelindeki tüm BP Akaryakıt istasyonlarında Kart, Anahtarlık ya da Pasif Kit uygulaması ile taşıtmatik

sistemine dahil olan ve toplamda 3 adet araç bildirimi yapılabilen anlaşmadan odamız üyesi tüm

meslektaşlarımız faydalanabileceklerdir.

Ayrıca sözleşmemizde diğer firmaların protokolünde yer alan sistemden çıkma, yakıt alım zorunluğu gibi cezai

şartlar bulunmamaktadır.



8 Şubat 2020

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Topluluğu mutfağına profitoröl yapımı için  konuk olduk. Güzel geçen bir

günün sonunda geriye güzel tatlar bıraktık.



8 Şubat 2020



19 Şubat 2020

Antalya Eczacı Odası Akademisi kurucularımızdan olan Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanımız
Sayın Z. Gülden Omurtag ve Dekan Yardımcımız Davut Arpa ve Öğrenci Birliği Başkanı Hasan Alkım
Yıldız’ın davetleri ile Medipol Üniversitesi MEDUPSA 3. Kariyer Günleri etkinliğine konuk olarak katıldık.
Öğrencilerimizle mesleki gelecekleri hakkında bilgi paylaşımlarında bulunup, onların akılcı ve çözüm arayan
birçok sorusunu içtenlikle cevapladık. 



20 Şubat 2020

Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak bölgemizdeki ağaçlandırma
çalışmalarına destek olmak için meslektaşlarımız adına 2020 fidanı Kundu ağaç dikim alanında toprakla
buluşturduk. 



20 Şubat 2020



20 Şubat 2020



22 Şubat 2020

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın sonrası tüm dünyanın gündemine oturan
CORONAVİRUS hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Antalya Koronavirus Sorumlusu Doç. Dr.
Nefise Öztoprak Çuvalcı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği
toplantıda virus ve hastalık hakkında temel bilgiler yanında salgını önlemek için eczacıların sık sorulan
sorulara yanıt verirken yararlanabileceği kanıta dayalı bilgiler paylaşıldı.Antalya Eczacı Odası Akademisi
olarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Öğretim
Üyesi Dr. Nefise Öztoprak Çuvalcı’ ya değerli bilgi ve zamanını bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.



Antalya Eczacı Odası Akademisi ve Galenik Ecza- Fagron Türkiye Distribütörü işbirliği ile 27 Şubat 2020
Perşembe günü yapılan "Modern Majistralde Yeni Dünya” hakkında bilgilendirme toplantısında eczacılık
sektöründe majistral hazırlamada farmakalite hammadde sağlayıcı firmaların başında yer alan Galenik
Ecza'nın Türkiye Distribütörlüğünü aldığı FAGRON markasını yakından tanıdık.Kişiye özel çözümlerle
sağlığa katkısının büyük olacağına inandığımız FAGRON ürünleri ile majistral hazırlama hakkında bilgi
sahibi olduk, gelişen dünyada majistralin yeni ve ideal konumu kazandığı örnekleri
gözlemledik.Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği toplantıya katkılarından dolayı Galenik Ecza'ya ve
meslektaşımız Ecz. Gaye KARAATA'ya teşekkür ederiz.

27 Şubat 2020



27 Şubat 2020



28 Şubat 2020

 İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan   
 rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. 

29 Şubat 2020

Antalya Eczacı Odası Akademisi olarak Uzm.Ecz. Aslı YAZICIOĞLU ile düzenlediğimiz Klinik Aromaterapi
eğitimimizdeeczacıların halka kaliteli ve güvenli uçucu yağların ve majistral aromateröpatik ürünlerin arzında,
konuyla ilgili doğru bilgi ve danışmanlığın sağlanmasında, ürün geliştirilmesinde kritik rolü üzerinde
duruldu.Antalya Eczacı Odası Akademisi olarak bilgi ve deneyimini bizlerle paylaşan Uzm. Ecz. Aslı
YAZICIOĞLU'na teşekkür ederiz.



29 Şubat 2020



Yönetim Kurulu 3 toplantı yapmıştır ve bu toplantılar sonucu; 3 eczane nakli, 4 yeni eczane açılışı, 8 tane yeni oda

kaydı yapılması kararı alınmıştır. 

 

Şubat ayı boyunca Nöbet Komisyonu 1 toplantı yapmıştır. Bu toplantılar içerisinde 33 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 249 eczaneden SGK reçetesi içeren bir ayda 448 adet fatura paketi teslim alınmış ve SGK

Reçete Teslim Birimi'ne ulaştırılmıştır.

Şubat 2020 İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Antalya Eczacı Odası SUT Komisyonu tarafından meslektaşlarımızın itirazları neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile

görüşülen dosyalar sonucu oluşturulmuş olan Şubat 2020 ayına ait İtiraz Komisyonu Çizelgesi oluşturulmuştur.

Sonuç Deklarasyonu:  Görüntülemek için tıklayınız

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.

Üyelerimize Özel Bp’den %6,5 Oranında Akaryakıt İndirimi. Detaylar için tıklayınız.

Kurulların 2020 Şubat Ayı Çalışmaları

https://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/2020-subat-ayi-kesinti-itiraz-komisyonu-sonuclari.pdf
https://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/uyelerimize-ozel-6-50-iskontolu-bp-akaryakit-anlasmasi-hakkinda.html?fbclid=IwAR0a3_YN6KR9ltcQWCIbNHeD1_-G6YhkpfyzekiLkw9Po6XRnG6ckFu6IUY


Vefat ve Başsağlığı

Meslektaşımız Ecz. Barış TOPAL'ın (Yakamoz Eczanesi/Merkez) dedesi vefat etmiştir.

Meslektaşımız Ecz. Ali AY'ın (Manavgat Arda Eczanesi/Manavgat) annesi vefat etmiştir.

Meslektaşımız Ecz. Halil Özsoy'un (Özsoy Eczanesi/Merkez) anneannesi 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


