
Eczanesi olmayan yerlerdeki mobil aile sağlığı merkezlerin-
den çıkan reçeteler deki ilaçlar hastanın ayağına gidecek 
. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 2010 
yılında imzalanan protokol gereği mobil diye adlandırılan ve 
bir aile sağlığı merkezinden verilen aile hekimliği hizmetleri 
hastanın ayağına kadar götürülüyor .
Çoğu kent merkezlerine uzak ,köy ,kasaba ve mezra gibi 
yerlerde olan bu yurttaşların tedavisi sonunda oluşan re-
çeteler de ise eczanesi olmayan yerleşim birimi olduğu 
için alınmakta zorluk çekilmekteydi. Aile hekimliği uygula-
masının yaygınlaşmasıyla, mobil hizmetle birlikte , sağlık 

bakanlığı ve türk eczacıları birliği karşılıklı protokol imzala-
dı. Bu protokolün illerde uygulanması ise aile hekimliğinin 
yaygınlaşması ile artmaya devam ediyor .İlimizde 178.000 
kişi eczanesi olmayan yerleşim merkezinde aile sağlığı mer-
kezinden sağlık hizmeti almaktadır. Gaziantep eczacı odası 
ile il sağlık müdürlüğü bu konudaki prıtokol ile ilgili olarak 
çalışmalarına son şekli verdi ve imza aşamasına geldi 
Bu bölgelede oluşan reçeteler belirli bir limit ve sistem dahi-
linde dağıtalacak ve geri ödeme kurumlarının önüne “ oda 
onayı ile gönderilecek 

İlaçlar hastanın ayağına gidecek

Gaziantep Eczacı Odası, 25 yılını başarıyla bitiren eczacılarına plaket töreni düzenledi. 
Plaket töreninde bir konuşma yapan Gaziantep Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci;
“Halk sağlığını ve mesleğimizin geleceğini daha etkin bir biçimde korumak için 
standartları belirlenmiş, bilimsel eczacılık hizmetinin en önemli ayağı; hiç kuşkusuz ki 
elli yılı aşkın süredir hizmet veren örgütlü yapılarımızdır. Tek tek her meslektaşımızın ak-
tif bir parçası olduğu, her yönüyle katılımcı örgütlerimizi güçlendirmek hepimizin birinci 
sorumluluğudur, ödevidir.

Türk Eczacıları Birliği’nin 1956 yılında ku-
ruluşundaki ilk sekiz odanın içinde Gaziantep 
Eczacı Odası yoktu. İlk genel kurulda delege 
göndermeyen Erzurum Eczacı Odası kapatıla-
rak Gaziantep Eczacı Odası 8. Bölge Eczacı 
Odası oldu.  

O zamanlar Ecz. Asaf ERKILIÇ’ın eczanesi 
oda idare yeri olarak kullanılmıştı. 1970’e ge-
linceye kadar oda başkanı kim ise onun ec-
zanesi oda işlerinin yapıldığı merkez olmuştu. 
O dönemde Gaziantep Eczacı Odası’na on-
larca il bağlıydı. O yıllara ait kayıtlara baktığı-
nızda, Haysiyet Divanı Karar Defteri’nde Vasıf 
ONAT’ın “İnci Tanesi” gibi el yazısındaki şıklığı 
görürsünüz.

Eczacı Odası, 1970’de Suburcu 
Caddesi’nde Ali Veli İş Hanı beşinci katında, 
içinde bir masa, bir çelik dolap ve üç sandalye 
bulunan bir yere terfi  etmiş.

80’lere gelindiğinde Atatürk Bulvarı Sacır 
Sokak Sim Apartmanı’nda, giriş katı bir dairede 
görürüz Gaziantep Eczacı Odasını..

Yeni yüzyılla birlikte kendimize ait ve geniş 
olanakları olan binamızdayız.

Altmış yıla yaklaşan bir süreç… Bu sürecin 
her anında, her yeni gelişmede ve bu noktaya 
ulaşmada dayanışma ve birlikte olma ruhu ile 
disiplin egemendir.

Zamanla eczanelerin yapılış biçimi deği-
şime uğradı. Geçmiş yıllarımız eczane ve ec-
zacılık için sıkıntılı ve zor günlere tanıklık etti. 
Meslek içi sorunlar, sıkıntılar ve değişim süreci 
ise şaşırtıcı bir biçimde bugün de devam et-
mekte… Geleceğin ipuçlarını dikkatle gözden 
geçirirsek bu sıkıntıların devam edeceğini kes-
tirmek hiç de güç olmaz. Çünkü bugünkü eko-
nomik koşullar ve uygulanan politikalar bunları 
gerektiriyor. 

Asıl olan şey ise; yarım yüzyılı aşan bu sü-
reçte gelinen noktanın yanında; verilen eme-
ğin, yaşanan ve yaşatılan dayanışma ve yan 
yana durabilme ruhunun korunabilmesi ve kalı-
cı olmasının sağlanabilmesidir. Bunu koruyabil-
diğimiz ölçüde başarılı olabileceğiz.

14 Mayıs Eczacılık Günümüz Kutlu olsun…
Sağlıcakla kalın.

BAŞYAZI

Ecz. İrfan DEMİRCİ 
Gaziantep Eczacı 

Odası Başkanı

İlaç kullanım raporlarını 
düzenleyen 2007/4

 nolu genelge iptal edildi.
İlaç kullanım raporlarının 
çıkartılma ve formatını 
düzenleyen 2011/39 
genelge 31/05/2011 

tarihi itibarıyla 
yayınlandı.

Almanya eczacıları, özel sigorta kuruluşu BKK Mobil Oil ile birlikte 
Tip I ve Tip II diyabet hastalarına destek sunacak. 
Bu destek, hastaların glisemilerini kontrol etmek ve sonuçları anlayabilmek için eczacılardan yardım 
almak olarak belirlendi. Birkaç yıl önce Almanya’da EDGAr’ın yaptığı bir çalışma eğitimli bir eczacının 
desteğinin glisemi ölçümü yapılırken ortaya çıkacak sorunları yarı yarıya azalttığını ortaya koydu.
Eczacılar ve BKK Mobil Oil ortaklığı 2009’da oluştu. Bugüne kadar 3.000’den fazla eczacı diyabet 
hastalarına bu tip hizmetler verdi. Hizmet hasta başına sabit bir ücret karşılığı veriliyor.
PGEU Nisan Raporu

ALMANYA’DA DİYABET 
HASTALARINA ECZANE HİZMETİ

BAŞYAZI

Nice 25. Yıllara

“Eczanesi olmayan yerleşim bölgelerinde”
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Değerli eczacımız tebessümle anlatıyor o yılları.. 
herşey daha dün bibi hatırında Erkan beyin. O dö-
nemlerde majistral ilaçlar ağırlıktaydı,fabrikalarda 
üretilen ilaçlar çok az sayıdaydı.o dönemde ilaçlar 
İstanbuldan gelirdi ve  etiket fi yatı olarak üzerlerin-
de -istanbul satış fi yatı-yazardı ve bu fi yatlar ge-
çerliydi.Majistral ilaçları biz eczanemizin labaratu-
var kısmında özenle hazırlardık.. 

O  dönem eczacı odaları yoktU,kendi aramızda 
toplantılar düzenler majistral ilaçları fi yatlandırır ve 
bunu hayata geçirirdik.Fiyat konusunda ağız birliği 
yapar tek bir fi yat belirler ve hastalara karşı mah-
çup olmak istemezdik. Dediğim gibi o dönem ecza-
cı odaları yoktu,bir dönem toplantılarımızı Güney 

Ecza deposunda yapardık, zaten o dönem ancak 15-20 eczane vardı.Ecza-
cılığın gidişatı,ilaç fi yatları ve ilaçların istanbuldan hangi şartlarda getirtileceği 
konuşulurdu.O dönem ilaçlar istanbuldan tahta sandıklarda gelirdi ve kargo 
ücretleri  eczacı tarafından karşılanırdı..

İşte o zamanın zahmetli 
fakat tatlı eczacılığı böyleydi..  
60 lı yıllara kadar elden şatışlar vardı,o dönem devlet kendi 
memurunun ,işçisinin sağlık harcamalarını karşılamazdı.60 lı 
yılların sonunda sigorta hastaneleri açılmaya başlandı.Devlet 
önce  kendi işçilerinin,öğretmenlerinin,memurlarının,emniyet 
mensuplarının sağlık harcamalarını karşılamaya başladı ve  
dolayısıyla resmi satışlarımız başladı.Önce müşterimiz halk-
tı sonra devlet oldu..

60 YIL ÖNCESİNDE ECZACILIK
GEÇMİŞ DÖNEM ECZACILIK BAYRAMI HAKKINDA RÖPORTAJ
Eski dönemlerde Eczacılık bayramı diye birşey yoktu.1968 yılında ilk eczacılık bayramı kutlandı....çok iyi hatırlı-
yorum kavaklığa sahreye(pikniye)gidilirdi..hatta birkaç yıl sahreye gittiğimiz saatlerde yağmur yağmış tatlı bir 
telaş yaşamıştık.Sonraları bu piknik yemeye dönüştü ve eczacılar bir araya gelip yemekli toplantılar düzenle-
yip eczacılık bayramını kutladılar..Ve bir süre sonra bu yemekler balolara dönüştü..hatırlıyorum bir keresinde 
kenan doğulunun babası Yurdaer doğulu davet edilmişdi,gayet güzel,müzik dolu bir geceydi..

ECZACILIK

B e k i r  A k s o y  E c z a n e s i  s a h i b i  E c z . A h m e t  E r k a n  A k s o y

Merhaba, 
Uzun zamandan beri 

planladığım, ama yaşama 
geçiremediğim bir öykü 
“Gaziantep Eczacılık Tari-
hi”… 

2006 yılında Türk Ecza-
cıları Birliği 50. kuruluş yılını 

kutlarken; birlikte kurulan 8 
eczacı odası da 50. yıllarını kutladı. İşte o günlerde 
kendi kendime “Ben Gaziantep Eczacılık Tarihi’ni 

yazmalıyım” dedim. Ancak hepimizin bildiği günlük 
koşuşturmalar bunu gerçekleştirmeme engel oldu 
bugüne kadar. 

“Neden Gaziantep Eczacılık Tarihi?” diye bir 
soru gelebilir aklınıza. Çünkü tarih önemlidir. Çünkü 
bizler yaşadıklarımızdan dersler almak ve gelece-
ğimizi geçmişteki bilgilerin üzerine kurmak zorun-
dayız. Eğer geçmişinizi bilmiyorsanız, yaşadıkla-
rınızdan dersler çıkaramazsınız. Bu da sizin aynı 
hataları yaptığınız kısır bir çember içinde kalmanıza 
yol açar. O çemberi kırmak ancak ve ancak bilgiyle 
olur.  İşte bu nedenle geçmişimizi öğrenmek iste-
dim. 

Sunumları ve yazıları hazırlarken, bilgilere ulaş-
mamı kolaylaştıran insanlar oldu çevremde. Onlara 

teşekkür borçluyum. Adlarını tek tek sayamayaca-
ğım birçok dostum, arkadaşım, ağabeyim bana yol 
gösterdi. Ama içlerinden birinin adını özellikle an-
mak isterim. 

Amerikan Hastanesi kaynaklarını bana sınırsız 
açan ve birçok bilgi ve belgeye ulaşmamı sağ-
layan çok sevgili kardeşim, meslektaşım Tanju 
Çolakoğlu’na ayrı bir teşekkür borcum var. Bu te-
şekkürümü içimizdeki özlemiyle birlikle kendisine 
gönderiyorum. Umarım ulaşır…..

Yıllar sonra da olsa çıkan bu dergi aracılığıyla 
tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü 
kutluyorum

Sevgiyle….

Uzm. Ecz. 
H. Zühal ÖNGEN
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le kalalım. Mutluyuzdur, rengârenk bir dünyadır gördü-
ğümüz, burada duralım deriz… Mümkün mü?... Var mı 
yapabilen?... Ne yapmalıyız öyleyse biz bu asi çocukla? 
Barışmalı güle oynaya; anın tadına varmalıyız. Madem 
durduramadık, durduramayacağız; şimdi, şu anda var-
lığı hissetmeli; sepetine güzellikleri doldurmalıyız gider-
ken…

İşte demeliyiz; “sevgilerle doldurdum yaşadığım 
anı; “onurla”, “inançla” “dostluklarla”…ki ardından gü-
lümseyerek bakabilmeliyiz. Eczacılık açısından zamanı 
çözümlemeye çalıştık bu dergiyle.Gördük ki meslekte 
de su gibi akmış zaman; bazen derin,bazen sığ,bazen 
durgun,bazen coşkulu…..

Zor günlerde yaşanmış elbette mesleğimizi icra 
ederken ama görülmüş ki ;”su akar yatağını bulur”…
misali yaşanan tüm zorluklara rağmen “Eczacılık” tüm 
onuruyla var olmaya devam etmiştir. “Gelecek geçmiş-
te gizlidir”; mesleğimizin tarihine yolculuk gelecekte var 
olmanın yollarını sunmaktadır bizlere. Özellikle son yıllar-
da yaşadığımız zorluklar zamanla birlikte akıp gidecektir. 
Ancak tarih bunun yolunun, mesleğimizi  sevmek, güven 
duygusunu kaybetmemek, bilgimizi artırmak, onurlu ve 
saygın bir şekilde zanaatımızı icra etmekten geçmekte 
olduğunu fısıldamaktadır var gücüyle.. Elbette geçmiş-
ten sırları alıp, geleceği oluşturmak için emek vermeliyiz, 
ancak  anı yaşamak  ve yakalamak en büyük hazinemiz-
dir….. Çok sevdiğim bir şiiri paylaşarak cümlelerime son 
vermek istiyorum.

Hoş olunuz,  hoşça kalınız
Sevgi ve saygılarımla….

Agency / MHRA) onay için 211 
başvuru yapıldığını, 105’ine onay ve-
rildiğini ve kalanının halen değerlen-
dirme sürecinde olduğunu belirtti. Bazı 
bitkisel tedavi uzmanları/pratisyenleri 
(herbal practitioner) bu yasal düzen-
lemenin işlerini tehdit etmesinden kor-
kuyor. Hâlihazırda kayıtlı yaygın olarak 
kullanılan maddeler, soğuk algınlığına 
karşı kullanılan ekinezya, bazıları tara-
fından depresyon ve anksiyeteye karşı 
kullanılan sarı kantaron ve insomniaya 
karşı doğal çare olduğu söylenen ke-
diotudur.

MHRA tarafından 2009 yılında yapı-
lan araştırma İngiltere’deki yetişkinlerin 
%26’sının geçen iki yıl zarfında bir bit-
kisel ilaç kullandığını gösterdi. Ajans, 
çalışma bulguları neticesinde insanla-
rın yarısından fazlasının -%58- bitkisel 

ilaçların doğal oldukları için güvenli ol-
duğunu düşündüklerini ortaya koyduk-
tan sonra bitkisel ilaç kullanımına daha 
tedbirli bir yaklaşımın desteklenmesini 
umut ettiğini belirtti.

Ajans, yıllardır izinsiz bitkisel ilaçla-
ra ilişkin sağlık uyarıları olduğunu ifade 
etti. MHRA Şubat ayında, Herbal Flos 
Lonicerae (Herbal Xenicol) Doğal Kilo 
Verdirici Formül’e ilişkin yapılan testler 
sonucunda ürünün yasaklı bir mad-
denin reçeteye yazılabilen dozunun 
iki katından fazlasını içerdiğinin tespit 
edilmesinin ardından söz konusu kilo 
verdirici ürüne ilişkin bir uyarı yayınladı.

http://www.independent.co.uk/life-
style/health-and-families/health-news/
new-rules-onherbal-

medicine-sales-2277030.html
30.04.2011

Merhaba 
Sevgili 
Meslektaşlarım
İnsanoğlu varolduğu günden bu yana zamanı nitele-

meye, ölçmeye çalışmış. Kim bilir belki de böylece ha-
yatın anlamını bulacağını düşünmüştür. Bazen gölgelerin 
uzaması, kısalmasında aramış çözümü, bazen de incecik 
kumun akışında… 

Dünyanın döndüğünü, gezegenlerin de güneşin etra-
fında pervane olduğunu görünce tiktakları gelmiş saatin…

Asidir zaman, başına buyruktur; öyle veya böyle hep 
akmıştır, çağıldayan sular, uzayıp giden yollar gibi… Ne 
olursa olsun geçip gidecektir… Ne yapsa da durduramaz 
insanoğlu… Ancak kimi zaman durdu zannederiz, ağırlık 
basar yüreğimize kaybettiklerimizin gerçekliğine inana-
mayarak, hiç bitmez gibi gelir bu anlar. Elbette izler kalır 
yaşanılan kayıplardan ama yine de geçiyordur ağır ağır 
bildiğince, durgun bir su gibi görünür bu anlarda zaman; 
oysa derindir, derin izler bırakır…

Kimi zaman da dursun isteriz; şimdi şu anda, hep böy-

Uzm.Ecz. 
VİLDAN KAMACI 

DALSÜREN
Gaziantep 

Eczacı Odası 
Genel Sekreteri 

YAŞADIKLARIMDAN 
ÖĞRENDİĞİM BİRŞEY VAR
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği

İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya

Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin

İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın

Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına
Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara,göğe,
bütün evrene karışırcasına    
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana

Ataol BEHRAMOĞLU

İngiltere’de Bitkisel İlaçların Satışına 

İlişkin Yeni Kurallar Getirildi
Bitkisel ilaçlardan zarar görme riski olan tüketicileri korumaya yö-
nelik yeni yasa 30 Nisan 2011’de yürürlüğe girdi. AB Direktifl erin-
den birine göre marketlerde satışa sunulan bitkisel ilaçların kayıtlı 
olmaları gerekiyor. Ürünler güvenlik, kalite ve üretim standartla-
rını karşılamalı ve olası yan etkilerini sıralayan bilgiyle birlikte su-
nulmalı.İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Ajansı (Medicines and 
Healthcare products Regulatory

GAP SAĞLIK DÜNYASI DERGİSİ 
ÜCRETSİZ EKİDİR

İMTİYAZ SAHİBİ
TÜLAY TORUN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
İSMAİL GÜNEŞ

Bilimsel Kurul
Yön.Kurulu Başkanı
Ecz. İRFAN DEMİRCİ

Genel Sekreter
Uzm.Ecz. VİLDAN KAMACI DALSÜREN

Sayman 
Ecz. HALUK BULGUR

Katkıda Bulunanlar
Uzm.Ecz. H. Zühal Öngen

Ecz. İffet Bulgur
Ecz. Tunca Mercimek

DİZGİ TASARIM
DOKTOR AJANS (0342) 221 18 12

www.doktorajans.com
www.saglikilan.com

BASKI: OLAY MATBAASI
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1935 yılında Gaziantep’te doğdu. Dayı Ahmet 
Ağa İlkokulu ve Gaziantep Lisesi’nde okudu. 
1952/53 ders yılında liseden mezun oldu. İstan-
bul Üniversitesi’nin giriş sınavlarında başarılı 
olarak, ilk tercihi olan Eczacılık Fakültesi’ni ka-
zandı. 1957 yılı ekiminde mezun oldu. 
Suburcu Caddesi’nde Gaziantep Eczanesi adıy-
la 11. eczaneyi açtı. 1958 yılı Haziran ayında ye-
dek subaylık görevine başladı. 1959 yılı sonun-
da askerlik görevini tamamladı. 1967-1971 yılları 
arasında Nizip Sağlık Eczanesi’nde mesul müdür 

olarak çalıştı. 1971 yılında Gaziantep’te Güney 
Eczanesi adı ile kendi eczanesini açtı. Eczacı Re-
fik Özdinç’in babası Gaziantep’te açılan ilk Türk 
eczanesi olan Büyük Turan Eczanesi’nde çalış-
mıştı. Eczacı Tevfik Doğan Ülkümen’in vefatın-
dan sonra Bekir Aksoy Eczanesi’nde çalışmaya 
devam etmişti. Küçüklüğünden beri eczane ile iç 
içe olan Refik Özdinç öğrenciliği sırasında Ulus-
lararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’nun 
Türkiye şubesinin kuruluşunda görev aldı. Aynı 
zamanda Gaziantep Kültür Derneği yönetimi-

ne seçildi.  Eczacı Refik Özdinç ve arkadaşları 
ANADOLU İLAÇ adı altında ilaç imalatı yaptılar. 
Ancak bir süre sonra Anadolu İlaç kapandı. 

Gaziantep Eczacı Odası’nın ilk Büyük Kongre 
Delegesi olan Eczacı Refik Özdinç çeşitli dö-
nemlerde eczacı odası yönetimlerinin değişik 
yerlerinde görev yapmıştır. Bugün Gaziantep’te 
İnönü Caddesi’nde Güney Eczanesi adı ile göre-
vini sürdürmektedir.

ECZACI REFİK ÖZDİNÇ
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GAZİANTEP’TE ECZACILARIN
İLK ECZANE KAPATMA EYLEMİ

1974 Yılında 
Sağlık Bakanlığı 

halkı etkileyecek 
en kolay reklâm 

olan ilaç fiyatlarını 
düşürmek için, 

sadece eczacı kâr 
oranını indirmek 

kararı almıştı. 
Yani bizim buraların 

deyimiyle “el 
kesesinden - yani 

eczacının 
cebinden

ikram yapmayı 
planlamıştı.

O zamanki uygulamada eczanele-
rin kar oranı satış fiyatı üzerinden % 
20 idi. Sağlık Bakanlığı aldığı kararla 
bu oranı % 16’ya indirdi. % 16’lık bir 
kar oranıyla eczanelerin yaşaması ola-
naksızdı. Bu nedenle Türk Eczacıları 
Birliği bakanlık yetkilileriyle görüşüyor, 
eczacı odaları da kendi bölgelerinde 
konuyla ilgili çalışmalar yapıyordu.  
1974 yılında TEB Başkanı İbrahim ÇE-
TİNKAYA idi. Gaziantep Eczacı Odası 
Başkanı ise Nejdet SAYAR’dı. 

12 Mart Muhtırası sonrasındaki ara 
dönem yaşanmaktaydı. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nden güvenoyu ala-
mamasına rağmen, fiilen yetkili olan 
Sadi IRMAK’ın başbakan olduğu hü-
kümet görevdeydi. Hükümetin olağa-
nüstü bir durumda kurulması nedeniy-
le TBMM dışından çok sayıda bakan 
hükümette yer almıştı.  1950’li yıllarda 
yeni mezun olarak atandığı Gaziantep 
Lisesi’nde Fransızca Öğretmenliği ya-
pan hocamız Zekai BALOĞLU Genç-
lik ve Spor Bakanı,  Dr. Kemal DEMİR 
ise Sağlık Bakanı olarak kabinede 
görev almışlardı.  1974 yılının Kasım 
ayında İstanbul’da yapılan TEB Büyük 
Kongresi’nde ilaç fiyatlarındaki deği-
şim konusu tartışıldı. Uzun görüşme-
ler sonunda boykot kararı alındı. Bu 
boykot iki aşamalı olarak gerçekleş-

tirilecekti. Birinci aşamada, nöbetçi 
eczaneler bırakılarak diğer eczaneler 
kapatılacaktı. 

1974 yılının Aralık ayı içinde bir 
gün olağan nöbetçi eczaneler açık 
bırakılarak boykot yapıldı. Ancak bu 
boykot eczacının beklediği sonucu 
getirmedi. 

TEB, Merkez Heyeti 1975 yılının 
Şubat ayı içinde  –şu an tam gününü 
hatırlayamadığım- bir pazartesi günü-
nü eylem günü olarak belirleyip ilan 
etti. Bu duyuru üzerine Sağlık Bakanı 
Dr. Kemal DEMİR sert tepki 
göstererek “eczacıların ec-
zanelerini kapatmaları ha-
linde, hastane eczanelerini 
devreye sokacağını, vatan-
daşın ilaç almakla ilgili 
problem yaşamayacağını 
ve vatandaş ilacını hasta-
nelerden alacağı için hiz-
metin de aksamayacağını, 
ayrıca bu eyleme katılacak 
olanların ruhsatlarının ip-
tal edileceğini” belirten bir 
açıklama yaptı.   

Eczacı odaları hazırlık-
larını yaptılar. O dönem-
de eczacı odası sayısı 11 
veya 12 idi. Şanlıurfa ecza-
cıları da Gaziantep Eczacı 

Odası’na bağlıydı. 

O günlerde Gençlik ve Spor Ba-
kanı olan hocamız Zekai BALOĞLU 
Gaziantep’e geldi. Görüşme talebi 
üzerine Kamil Ocak Stadyumu müdür 
odasında kendileriyle bir toplantı yap-
tık. Toplantıda bizlerden bu boykotu 
yapmamamızı, kararımızdan vazgeç-
memizi söyledi. Oda yönetici olan ya 
da olmayan, toplantıya katılan bütün 
arkadaşlarımızla birlikte, bunu yap-
mak zorunda olduğumuzu ve kara-
rımızın kesin olduğunu ifade ederek 
toplantıdan ayrıldık. 

Boykottan önceki hafta içinde Şan-
lıurfa’daki ve ilçelerdeki eczacılar da 
dahil olmak üzere, tüm eczacıların 
boykotun yapılacağı Pazartesi günü 
mazeretleri nedeniyle eczanelerini 
açmayacaklarını belirten dilekçeleri 
odamızda toplandı. Pazartesi günü 
nöbetçi olan eczacılarımızın yasal ta-
kibe uğramamaları için mazeretli nö-
bet değişimi dilekçeleri de dosyaya 
eklendi. 

O zamanlarda Cumartesi günleri 
13.00’a kadar resmi daireler çalış-
maktaydı. Eczacı odasında toplanan 
dilekçeler, 6197 Sayılı Yasa’ya göre, 
tedbir olması bakımından Cumartesi 
günü saat 12.30 – 13.00 arasında il-
lerde valiliklere, ilçelerde kaymakam-
lıklara gönderildi. 

4 ARALIK 2009 BOYKOTUNUN HATIRLATTIĞI 1974 YILININ ANILARI

ECZ. MUSTAFA AYATA ECZ. REFİK ÖZDİNÇ ECZ. ABİT ATAY ECZ. MEHMET UZMEN

İletişim koşullarının son derece kısıt-
lı olduğu o günlerde PTT santraline nu-
mara yazdırıp yanıtı bekleme şeklinde 
telefon görüşmeleri yapılabiliyordu. Bu-
nun dışındaki tek haberleşme yöntemi 
ise telgraf çekmek idi. 

Tam bu dönemde, Sağlık Bakanlığı 
ile görüşmeleri sürdüren TEB Başkanı 
İbrahim ÇETİNKAYA, “boykot yapma-
yabiliriz” şeklinde bir açıklama yap-
tı. Bu açıklama üzerine, TEB Merkez 
Heyeti Başkanı’na ağır ifadelerle dolu 
telgraflar gönderildi. Büyük Kongre 
kararlarının dikkate alınmamasının ve 
uygulanmamasının getireceği sonuçlar, 
telgraflar aracılığıyla başkana iletildi. 

4 Aralık 2009 Eczacılar SGK önünde yürürlüğe girecek ilaç fiyat kararnamesini protesto için anahtar bırakma eylemi yaptılar.
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yıl Plaket Töreni

8.Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Eczacı 
İrfan Demirci “ gecede yaptığı konuşmada  “14 
Mayıs Bilimsel Eczacılığın 172’nci yılı etkinlikler-
inin Plaket törenine katılımlarınız için şahsım ve 
yönetim kurulum adına hepinize teşekkür ed-
erim. Yüzyıllardır toplum sağlığını korumak ve 
bireylerin doğru tedavi yöntemlerine ulaşmasını 
sağlamak üzere uğraş veren eczacılık mesleğinin 
mensupları olarak biz ECZACILAR mesleğimizin 

Türkiye’de bilimsel kimlik kazanmasının 172’nci 
yılını gururla kutlamaktayız ” dedi.   “Halk sağlığını 
ve mesleğimizin geleceğini daha etkin bir biçim-
de korumak için standartları belirlenmiş, bilimsel 
eczacılık hizmetinin en önemli ayağı; hiç kuşkusuz 
ki elli yılı aşkın süredir hizmet veren örgütlü 
yapılarımızdır. Tek tek her meslektaşımızın aktif bir 
parçası olduğu, her yönüyle katılımcı örgütlerimizi 
güçlendirmek hepimizin birinci sorumluluğudur, 

ödevidir. Ortak düşüncemiz daha iyi bir eczacılık 
mesleği, daha iyi bir eczacılık hizmeti ve herkes için 
daha fazla sağlık olduğuna inanıyoruz. Bu günümüz 
ve yarınlarımız için; güzel mesleğimiz, çok değerli 
meslektaşlarımız,ailemizle  ülkemiz ve dünyamız 
için daha demokratik, daha sağlıklı ve barışçıl bir to-
plumun parçası olmak üzere birlikte yürüdüğümüz 
bu kulvarda  tüm meslektaşlarımızın 172’nci Bilim-
sel Eczacılık Bayramını kutlarım.”

25 yılını dolduran eczacılara plaket verildi

14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle düzenlenen plaket töreni Konferans salonunda 
yapıldı.Gecede Eczacılıkta 25 yılını dolduran eczacılar plaketle onurlandırıldı.

Ecz. Handan Gül -Sağlık 
Mdr.Yrd.Dr.Hüseyin Oğuz

Ecz.Nilgün Göğüş-
 Eski oda başkanlarından 

Ecz. Mehmet Uzmen

Ecz.Nükhet Arpaçay
SGK Sağlık işleri Müdür 
Yrd Ecz.Faruk Erdaloğlu
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25 Başarılı ve onurlu bir süreç sonunda plaketlerini alarak ilk çeyreği 

deviren eczacıların gözünde mutluluk ışıltısı vardı.

Duygu Kimya Sahibi 
Eczacı Sani Öğücü: SGK Sağlık İşleri 

İl Müdürü Ecz. Ahmet Akşahin

Yönetim Kurulu Üyesi 
Ecz.Güler Dinçer - SGK İl Müdürü 

Ahmet Yetim

Ecz.Yeşim Özer 
Eski oda başkanlarından 

Ecz. İrfan Kaplan

Ecz. Emine Tatar 
Selçuk Ecz.Deposu 

Şube Müdürü Yaşar Esen

Ecz. Ayşegül Arpacıoğlu
As Ecza Depo Müdürü 

Mehmet Çorman

Ecz.Vehbi Nakıboğlu
Güney Ecza Koop 

Denetleme Kurulu Başkanı  
Ecz.Serdari Dalsüren 

Ecz.Murat Sepin 
Birlik Ecza Yönt.Krl.Üyesi 

Ünal Aslan
Ecz. Ülkü Çolakoğlu-G.K.Tabip 

Odası Başkanı Dr Lütfü Bay 

Ecz.Nilgün Aslanoğlu
Eski Oda Başkanı ve

 Eski TEB Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz.Atilla Erbudak 

Ecz.Selma Hengirmen 
 Eski Oda başkanlarından ve TEB 
Denetleme Kurulu Eski Başkanı

Ecz İrfan Karakullukçu

Ecz.Alican Albayraktaroğlu 
Hedef Ecza Deposu Şube 

Müdürü Taylan Alkan 



Geçmişten Günümüze Gaziantep’te

ECZACILIKE
Türk Eczacıları Birliği (TEB) 1956 yılında 6643 sayılı Türk Ec-
zacıları Birliği Kanunu gereğince kuruldu. TEB’in kurulmasıyla 
birlikte 8 ilde eczacı odası kurulmasına karar verildi. 
Kurulması planlanan odalar içerisinde Gaziantep Eczacı 
Odası yoktu. 8. Bölge Eczacı Odası olarak Erzurum Eczacı 
Odası kuruldu. 
TEB’in yaptığı ilk genel kurulda Erzurum Eczacı Odası dele-
ge gönderememişti. Gaziantep’te görev yapan eczacılar bir 

karar aldılar ve o günlerde İstanbul’da askerlik yapan Eczacı 
Refi k Özdinç’e telgraf çekerek TEB Genel Kurulu’na delege 
olarak katılmasını sağladılar. Yapılan toplantılar sonunda ge-
nel kurula delege göndermeyen Erzurum Eczacı Odası’nın 
kapatılmasına ve yerine Gaziantep Eczacı Odası’nın 8. Böl-
ge Eczacı Odası olarak kurulmasına karar alındı. Gaziantep 
Eczacı Odası’nda 1956-1961 arasındaki döneme ait herhan-
gi bir belge ya da kayıt bulunmamaktadır. Gaziantep Eczacı 

Odası’nın ilk üye kayıt defteri Eczacı Refi k Özdinç tarafından 
tutulmaya başlanmıştır. 
15 Ocak 1961 tarihinde Gaziantep 2. Noterliği’nde 192 kayıt 
no ile onayı yapılan üye kayıt defteri için;
150 krş Noter ücreti, 150 krş harç pulu, 60 krş Tebliğ ücreti, 40 
krş Müdafaa payı, 130 krş Damga Vergisi olmak üzere toplam 
530 kuruş harcanmıştır. Üye Kayıt Defteri’ne ilk kayıt Eczacı 
Selçuk Göksel’e aittir.

O DÖNEMDE 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI’NA 
BAĞLI OLAN İLLER

Gaziantep Eczacı Odası’na Urfa, Van, Diyarbakır, Maraş, Bitlis, Mardin, Siirt, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Muş, Ağrı, Tunceli, Bingöl illeri 
bağlıydı. Zaman içerisinde yeterli eczacı sayısına ulaşan illerde oda kurularak Gaziantep Eczacı Odası’ndan ayrılmıştır. Bugün 8. Bölge 
Gaziantep Eczacı Odası’nda Kilis ve Gaziantep ili ile ilçelerinde bulunan eczacılar kayıtlıdır. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI

GEÇMİŞTENGÜNÜMÜZE 
GAZİANTEP’TE 

ECZACILIK
Ayntab, Osmanlı döneminde impara-

torluk topraklarının ortasında yer alan kü-
çük ama önemli bir kenttir.  1820’den 
önce Antep’teki Tıp ve Eczacılığın duru-
munu Op. Dr. Mecit Barlas anılarında şöy-
le anlatmaktadır:

“…Yüzyıl önce yani dedelerimizin za-
manında Antep’te fenni tıp namına hiçbir 
eser ve tesis yoktur. Yeşil Hekim ve Çerke-
zoğlu adında iki kişi, bellerine koydukları 
tozlar ve otlarla, müracaat eden hastaları 
tedavi ederlerdi…”

1820 tarihinden başlayarak batılı ülke-
ler Ayntab’a birçok eğitim ve sağlık ku-
rumu yapmışlardır. Bu kurumlardan birisi 
de 1860 tarihinden itibaren Amerikalılar 
tarafından yapılan Tıp Eğitim Kurumu’dur. 
1876 tarihinde Tıp Fakültesi olarak açılan 
bu kurum “Merkezi Türkiye Koleji Tıp Bö-
lümü” (The Medical Department of Cent-
ral Turkey College) olarak adlandırılmıştı. 

Merkezi Türkiye Koleji adı önemlidir, 
çünkü Osmanlı döneminde “Türkiye” adı 
ilk defa bir kuruluşta kullanılmıştır. Ayn-

tab şehri de batılı devletler tarafından 
Anadolu’nun merkezi olarak anılmaya 
başlamıştır.  

Amerikalılardan sonra Fransızlar, 
İtalyanlar, İngilizler, Vatikan ve İranlılar 
Ayntab’da ilkokul, ortaokul ve lise düze-
yinde okullar açmışlardır. Bu ülkeler aynı 
zamanda konsolosluklarını da burada 
kurmuşlardır. İlk görev yapan konsoloslar;

Fransız Konsolosu M. Kelyonfi gore, 
Yunan Konsolosu Dimitraki Sebabidis, 
İran Konsolosu Şehbender Nazar Ağa, 
Amerikan Konsolosu Dilman Teremce’dir

Merkezi Türkiye 
Koleji Tıp Bölümü
Merkezi Türkiye Koleji, Amerikan Bo-

ard Company kararıyla ve Dr. Tillman C. 
Trowbridge’in çabalarıyla 1876’da kurul-
muştur. Okul binasının yapıldığı arsa ay-
dın bir kişi olan Kethüdazade Hacı Taha 
Efendi (Göğüş) tarafından bağışlanmıştır. 
Kolejin kurulması için gerekli paranın bir 
bölümü İngiltere ve Amerika tarafından, 
bir bölümü ise Antep’in zengin ailelerin-
den sağlanmıştır.  

Merkezi Türkiye Koleji Tıp Bölümü’nde 
Tıp, fi zik, öğretmenlik gibi bölümlerle bir-
likte Eczacılık ve Dişçilik öğretimi de ya-
pılmıştır.

Eczacılık eğitimi süresi 3 yıldır ve ders 
programışöyledir:

Birinci Sınıf: Botanik, Kimya
İkinci Sınıf: Kimya. Analitik Kimya, Tıp 

Müfredatı (Materia Medica)
Üçüncü Sınıf: Pratik Eczacılık (Staj) 
Merkezi Türkiye Koleji’nin Eczacı sını-

fından 1880-1896 yılları arasında 38 kişi 
mezun olmuştur.

Kolej ilk mezunlarını 1880 yılında ver-
miştir. 1885’den itibaren hastanenin eko-
nomisi bozulmaya başlamış, birçok aile 
yaşanan ekonomik sıkıntı yüzünden öğ-
rencilerini okuldan almışlardır. 1886’da 
Tıp Bölümü’nün son sınıfı, 1889’da ise ta-
mamı Beyrut’a nakledilmiştir.

ECZACILAR 

Gaziantep’te Tanzimat’tan  Cumhuriyet’e 
kadar olan dönemde eczacılar “diplomalı” 
ve “diplomasız” olarak ikiye ayrılmıştı. Her 
grup kendi içinde “azınlıklar” ve “Türkler” 
olarak yine ikiye ayrılıyordu. Diplomasız 
eczacılar aktar değillerdi ve dükkânlarının 
üstünde “ECZANE” yazmaktaydı. Bu kişi-
ler çeşitli otlardan ilaçlar hazırlayarak halka 
sunmaktaydılar. 

1876’da Antep Amerikan Tıp Fakültesi 
kurulduktan sonra bazı hekimler eczacılık 
da yapmaya başladılar. Bu doktorlar hasta-
ları muayene ediyor, gereken ilaçları hazırlı-
yor ve hastalara veriyorlardı.

Eczacı-Hekimler: Eczacı Artin Hekim, 
Eczacı Karabet Hekim, Toros Hekim, Deli 

Hekim, Dr. Stilinoğlu 
Araştırmacı Uğurol BARLAS’ın çalış-

maları sırasında ulaştığı kaynaklar olan; 
Halep Salnameleri, Antep Belediye Mec-
lis Kararları, Hacı Hilmi Bülbül tarafından 
tutulmuş olan Gaziantep Belediyesi Ecza-
nesinin teftiş defterleri, Board Misyon Mer-
kezi kütüphanesinde yer alan bazı kitaplar, 
Amerika’da yayınlanan “Antep Tarihi” adlı 
kitaplar gibi tüm basılı kaynaklarda hekim-
lik ve eczacılık içiçe anlatılmaktadır.

Halep Salnamesi’ndeki bilgilere göre; 
1874-1887 arasında Kirkor (Kiork) Efen-

di Belediye Tabibi olarak görev yapmıştır. 
04/01/1888’de göreve başlayan Eczacı Ar-
tin Efendi, 1910 yılına kadar görevini sür-
dürmüştür. Eczacı Artin Efendi; 1891-1894, 
1897-1904 dönemlerinde ve 1905 yılında 
hem eczacı, hem de Belediye Tabip Mua-
vini olarak görev yapmıştır. 

• 1894 - Belediye Tabibi Muhammet 
Mutat Efendi, 

• 1895 - Belediye Tabibi Mehmet Efen-
di,

• 1899 - Belediye Tabibi Josef Efendi,
• 1900-1901 - Belediye Tabibi Mahmut 

Efendi,
• 1902 - Belediye Tabibi Toros Efendi,
•  1903 - Belediye Tabibi Halfeyan Efen-

di
• 1906-1909 - Belediye Tabibi Abbas 

Efendi,
• 1910 - Belediye Tabipleri Kosti Efendi, 

Yuvanyan Efendi ve Opr. Habip Efendi’dir.
1904-1907 arasında diplomalı Belediye 

ebesi olarak Anastasyon Kaloryeni Hanım 
çalışmıştır. 1907’den sonra Nefi se ve Nur-
siye Hanım isimli müslüman ebeler atan-
mışlardır. 

19. yüzyılın sonuna doğru Amerikan 
Hastanesi’ne karşı müslüman Türklerin 
çıkışı olarak Belediye Guraba Hastanesi 
kurulmuştur. Guraba Hastanesi, Belediye 
bütçesinden ayrılan 137.422 kuruş 35 para 
ile yapılmaya başlanmıştır.  

Hastane kadınlar ve erkekler için olmak 
üzere iki bölüm şeklinde yapılmıştır. Hasta-
nenin ilk zamanlarında azınlık doktor ve ec-
zacılar Belediye Guraba Hastanesinde ça-
lışmışlardır. Kadınlar bölümünde Amerikan 
Hastanesi’nde 35 yıl aralıksız görev yapmış 
olan Dr. Hamilton uzun yıllar çalışmıştır.

Bu hastanenin bir başka kuruluş amacı, 
1879 yılında ortaya çıkan çiçek salgınıdır. 
1879 yılında Opr. Dr. Zidezade Bekir Efen-
di Antep’e getirilmiş ve çiçek hastalığıyla 
mücadele edilmiştir. Zidezade Bekir Efen-
di aylığı 1500 kuruştan bir yıllık ücreti olan 
18000 kuruş peşin ödenerek çalıştırılmıştır. 

Antep Harbi sırasında kapatılan hasta-
ne, harpten sonra 28 yataklı olarak yeniden 
hizmete açılmıştır. Hastane 1928 yılında 
Özel İdareye devredilerek “Memleket (Mil-
let) Hastanesi” olarak hizmet vermiştir. 

ÜCRETLER
1888’de: Belediye Tabip Vekili 

Artin Efendi 250 kuruş,
1895’de: Belediye Tabibi Meh-

met Efendi 700 kuruş, Belediye Ec-
zacısı 250 kuruş maaş almaktadır. 

1895’de: Sıhhiye Baytar ve me-
murların gideri 1677 kuruş, hastane 
maaş ve ücretleri 8000 kuruş, hasta-
ne masrafl arı 20.887 kuruş 20 para, 
eczane maaş ve ücretleri 8000 ku-
ruş, eczane masrafl arı 19.900 ku-
ruştur. 

Aynı yıl; belediye, şehirde çalı-
şan hekim, diş hekimi ve eczacıların 
tümünü kontrol altına almak için bir 
karar alır. Buna göre; 

 “Amerikan Hastanesi dok-
torlarından Prof. Şepirt ve diğer 
hoca tabib efendilerin ve şehirde 
bulunan ermeni eczacılarla tabip-
lerin diploma suretlerinin İstanbul’a 
yollanarak kontrolü…. ” yapılacaktır. 

19. YY sonuna kadar Antep Mer-
kezi Tıp Departmanı ve Amerikan 
Yüksek Okulları 409 mezun verir. 
1928-1953 yılları arasında Amerika 
Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde 
görev yapan Antepli azınlıklardan 
Profesör Kevork SARRAFİAN, 1600 
sayfalık Antep Tarihi adlı bir kitap 
yayınlamıştır. Bu kitapta Merkezi 
Türkiye Antep Kolejleri’ni bitiren 409 
öğrenciden 21’inin doktor,  diğerle-
rinin öğretmenler, dişçiler, eczacılar 
ve fi zikçiler olduğu belirtilmektedir. 

20. Yüzyıl başında Antep
Yüzyılın başında Antep içler acı-

sı durumdadır. Dr. Mecit BARLAS bu 
dönemi anılarında şöyle anlatmıştır:

“1910 sonunda ihtisasımı yapıp 
Antep’e geldiğimde, Ermeni tehci-
rinden dolayı şehirde Dr. Hosep’den 
başka doktor kalmamıştı. Ben-
den evvel Antep’e gelen Dr. Hamit 
(URAS) ve Dr. Abbas namındaki 
meslekdaşlar da Antep’ten ayrılmış-
tır… ” 

Şehirde Amerikan Hastanesi dı-
şında sadece iki doktor kalmıştı. Bu 
nedenle Antep halkı doktora gitme-
den doğrudan eczaneye başvurma-
ya başladı. Halk arasında eczacılar 
için kullanılan “Yarım Hekim” adı o 
günlerden kalmadır.

ANTEPLİ AZINLIK 
ECZACILAR

SUBURCU CADDESİ’nde: 
Eczacı Samuel Hekimian (Artin 

Hekimin oğlu), Eczacı Puzant (Dr. 
Habip’in oğlu), Eczacı A. Gouzoki-
an, Eczacı Asador Nazarian, Eczacı 
Nersès İchkhanian 

GAZİLER CADDESİ’nde:
Eczacı B. Barsoumian, Eczacı 

Sabis Chadarévian, Eczacı Manuel 
Kendirdjian, Eczacı M. Bezdjiyan 

Ayrıca şehirdeki serbest eczane-
ler dışında Amerikan Hastanesi’nde 
Eczacı Musis ve Belediye eczacısı 
Artin Efendi de görev yapmaktaydı.

TÜRK ECZACILAR
Türklere ait eczaneler İstanbul ve Şam’da eczacılık eğitimi 

yapıp gelen eczacılar tarafından açılmaya başlamıştır. 
İstiklal Savaşı ve Antep Harbi sırasında işgalcilerle işbirliği 

yapan azınlıklar 1921 yılından sonra şehirden ayrıldılar. Şehir 
bir süre eczanesiz kaldı. Bunun üzerine belediye Türk eczanesi 
olan “Belediye Eczanesi”ni açtı. 

Bu eczanenin ilk mesul müdürleri Şükrü Efendi ve Haki Efen-
di idi. İki eczacı Cumhuriyetin ilanına kadar burada çalıştılar.

Cumhuriyetin ilanından sonra Antakyalı İsmail Hakkı Efendi Antep’e gelerek 1928 yılına kadar 
aralıksız Belediye eczanesinde çalıştı. 1928 yılında Belediye eczanesine Antepli İsmail Hakkı Bey 
mesul müdür oldu. Eczacı İsmail Hakkı Bey 1930 yılında istifa ederek Antep’ten ayrıldı. Bunun üzeri-
ne Belediye Eczanesi, o sırada eczacı mektebinden mezun olan Eczacı Salih Göksel’e satıldı. 

Türklere ait ilk serbest eczane 1922 yılında Eczacı Tevfi k Doğan tarafından açılmıştı. Savaş sıra-
sında Bilecik’te görev yapan Eczacı Tevfi k Doğan Gaziantep’e gelerek Eczacı Nersés’in eczanesini 
satın aldı. Dört yıl BÜYÜK TURAN ECZANESİ adıyla hizmet veren bu eczane, Dr. Mecit Barlas’ın 
hastanesine yakın olmak amacıyla Balıklı’ya taşındı ve 1938 yılına kadar çalıştı. 

ECZACI VASIF ONAT
Tevfi k Doğan Eczanesi’ni 1938 yı-

lında satın alan Eczacı Vasıf Onat, ec-
zaneyi büyütmüş ve adını İSTANBUL 
ECZANESİ olarak değiştirdi. 

Kilis eşrafından Ayntap (Antep) ka-
dısı Mehmet Münir Efendi’nin oğludur. 
Babasının Müderris (Öğretim Üyesi) 
olarak İstanbul Darülfünun’una (Üni-
versite) tayin olması üzerine eğitimine 
İstanbul’da başladı. Ortaokul ve liseyi 
Vefa Lisesi’nde tamamladı.  1921 yılın-
da 17 yaşında o dönemde Eczacılık 
ve Tıp Bilimlerinin birlikte okutulduğu 

Beyazıt’daki İstanbul Darülfünunu ve Tıp Medresesi’ne bağlı Eczacı Mekteb-i Âlisi’ne 
girdi. Devlet bursu ile Moskova Eczacılık Okulu’nda da eğitim gören Vasıf Bey burada iyi 
derecede Rusça öğrendi. Ünlü yazar Turgenyev’in BABALAR VE ÇOCUKLAR adlı kita-
bını Hasan Ediz ile birlikte Rusça’dan Türkçe’ye çevirdi. Gaziantep’te eczane açıncaya 
kadar olan sürede düşünceleri nedeniyle tutuklandı ve Şevket Süreyya gibi ünlü ede-
biyatçılarla birlikte bir süre hapis yattı.  Eczacı Vasıf ONAT, II. Dünya Savaşı’nda (1941 
yılında) Malatya ve Elazığ’da ikinci kez askere çağrıldı. 1952 yılında arkadaşlarıyla bir-
likte Gaziantep’in ilk ecza deposu olan Güney Ecza Deposu’nu kurdu. Özellikle çırak ve 
kalfa yetiştirilmesine, ilaç hazırlanmasına çok özen gösteren Eczacı Vasıf ONAT, sahibi 
ve mesul müdürü olduğu İSTANBUL ECZANESİ’ni 1978 yılında Eczacı İrfan KAPLAN’a 
devretti.19. yüzyılda kurulan bu eczane yüz yıldan fazla süredir halk sağlığına hizmet 
etmektedir. 

Eczacı Vasıf ONAT İstanbul Eczanesi’ni devrettikten sonra, mesleğine kurmuş ol-
duğu Güney Ecza Deposu’nda sürdürdü. 2000 yılında vefat etti. Eczacı Vasıf ONAT, 
eczanesinde bulunan Ermeni Eczacı Nerses 
LOHKHANON döneminden kalan el yazılı eti-
ketli ve yaldızlı şişelerle kavanozlarını, antika de-
ğerindeki laboratuar malzemelerini kendi evinde 
muhafaza etmiştir. Bu değerli eşyalar Eczacı 
Vasıf ONAT’ın yakınları  tarafından 2001 yılında 
Gaziantep Eczacı Odası’nda sergilenmek üzere 
Eczacı Odası Yönetim Kurulu’na teslim edilmiş-
tir. 

ECZACI CEMİL BARLAS
Gaziantep’te açılan ve Türklere ait 4. Eczane İS-

TİKAMET ECZANESİ’dir.  Cemil Barlas, 1919 yılında 
İstanbul’a giderek Eczacılık Mektebi’nde okudu.  İstik-
lal Harbi’ne katıldı. Askerliği bittikten sonra 1925 yılının 
Ocak ayında Suburcu Caddesi’nde eczanesini açtı. 
1932 yılında kendi binasına taşındı. 1968 yılında ölümü-
ne kadar burada görev yaptı.

Gaziantep’te 5. eczane 1928 yılında Antakyalı İsmail 
Hakkı (Akbarlas)’ın Tutlu Hamam yanında açtığı KANAAT 
ECZANESİ’dir. Kanaat Eczanesi 1935 yılında Adana’ya ta-
şındı. Hatay’ın anavatana katılmasından sonra Antakya’ya 
nakledildi. 6. eczane Belediye Eczanesi’nin 1930 yılında 
satın alınmasıyla kurulan SALİH GÖKSEL ECZANESİ’dir. Ec-
zacı Salih Göksel 1954 yılında eczanesini oğluna devretti. 
Eczane daha sonra İstanbul’a taşındı.

D E V A M I  A R K A  S AY F A D A
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ECZACI ASAF ERKILIÇ
Cumhuriyet döneminde 3. ec-

zane Eczacı Asaf Erkılıç tarafın-
dan 1924 yılının sonunda Suburcu 
Caddesi’nde Şifa Eczanesi’dir. 
1881 yılında Antep’te doğan 
Asaf ERKILIÇ ilk ve orta eğitimini 
Amerikan Koleji’nde burslu olarak 
yaptı.  Amerikan Koleji’nin, Board 
Company tarafından Şam’a nak-
ledilmesinden sonra, okulun yeri 
hastaneye dönüştürülerek, Ame-
rikan Hastanesi olarak kullanıldı. 
Bu nedenle Asaf ERKILIÇ lise 
öğrenimine Ticaret Mektebi’nde 

devam etmek durumunda kaldı. Ticaret Mektebi’ni pekiyi 
dereceyle birinci olarak bitirdi.   Çeşitli zorluklar çekerek, 
eşkıyadan saklanarak Adana’ya kadar at sırtında giden 
Asaf Erkılıç,Adana’dan trene binip, İstanbul’a ulaştı. Gü-
nümüzde ise Haydarpaşa Lisesi olarak kullanılan, o dö-
nemde ise Mekteb-i Tıbbiye olarak anılan, okulun Eczacı 
Mektebi bölümüne kaydını yaptırdı. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında okullar kapatılır ve öğrenimine bir yıl ara vermek 
zorunda kaldı. 

Okulun kapalı olduğu dönemde Antep’e gelen Asaf 
Bey, 500 yataklı Antep Hastanesi’nde ve daha sonra 
Halep’te “Tilel” grubu hastanesi’nde eczacı muavini (yar-
dımcısı) olarak çalıştı. Eczacı Okulu yeniden açıldıktan 
sonra mezun olup, Kasım 1923’te Gaziantep’e döndü. 
1924 yılında Şifa Eczanesi adıyla, 500 Lira sermayeli ken-
di eczanesini açtı. O yıllarda henüz harf devrimi olmadığı 
için eczanenin tabelası eski harfl erle yazılmıştı.  Asaf Bey 
kendi eczanesini açtıktan sonra ilaçların çoğunu doğadan 
topladığı bitkisel droglardan yapardı. Tentürler, tabletler, 
cachetler,  pilüller havanda eczacı tarafından yapılırdı. 
Ampuller dahi eczanede hazırlanır, küçük otoklavlarda 
sterilize edilirdi. 

Eczacı Asaf Bey’in tabletleri bastığı özel küçük bir tab-
let makinesi şu anda Liba Laboratuvarı’nda sergilenmek-
tedir. Daha sonra eczanenin adını “Asaf Eczanesi” olarak 
değiştiren Asaf Bey, eczanede basit hastalıkları tedavi 
etmesi yanında kozmetik ürünleri de imal etmekteydi. Ko-
lonya, krem, isilik ilacı, öksürük şurubu, barsak parazitleri 
ilaçları, gebelikten korunma ilaçlarını eczanede Asaf Bey 
kendisi yapardı. 

Asaf (Şifa) Eczanesi aynı zamanda şehrin kültürlü in-
sanlarının, aydınlarının toplanıp, ülke sorunları hakkında 
konuştukları bir yerdi. 

Adına “Politbüro” dedikleri bu toplantılarda edebiyat, 
siyaset, halkın sorunları gibi her şey konuşulur, tartışılır ve 
çare aranırdı. Önemli kararlar alındığı zamanlarda bu ka-
rarlar, Ankara’ya Meclis’e iletilirdi.

Eczacı Asaf Bey, gerek meslektaşları, gerekse diğer 
arkadaşları tarafından sevilen ve hürmet gören, sözü din-
lenen bir insandı. Çok kültürlü, okumayı seven, beş dili 
çok iyi derecede bilen ve konuşan (Fransızca, Arapça, 
İngilizce, Ermenice, Latince) bir insandı.

Asaf Erkılıç 30.07.1996 tarihinde vefat etmiştir.

ECZACI KEMAL SALİHOĞLU
1925 yılında Ecza-

cılık Okulu’nu bitiren 
Kemal Salihoğlu, mem-
leketi olan Kilis’e döndü 
ve 1927 yılında İTİMAT 
ECZANESİ’ni açtı. Ec-
zacı Kemal Bey, Bekir 
Aksoy ile ve daha ileri 
tarihlerde Sağlık Bakanlı-
ğı İlaç Kontrol Şube Mü-
dürlüğü yapacak olan 
Abdullah Ungan ile aynı 
sınıfta okumuştu. 1979 
yılında eczanesini gelini 
Ecz. Aytül Salihoğlu’na 

devreden Kemal Salihoğlu 1980 yılında vefat etti. 
1975-1978 yılları arasında Ankara Merkez Hıfzısıhha 
Enstitüsü’nde görev yapan, bu sürede kanser ilaç-
larından Alkeran ve Leukeran analiz çalışmaları için 
İngiltere’de araştırmalara katılan Eczacı Aytül Sali-
hoğlu iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmekte-
dir. Bugün Kilis’te İTİMAT ECZANESİ adıyla hizmeti-
ni sürdürmektedir.

ECZACI 
FEVZİ ÖĞÜT
Nizip’in ilk diplomalı 

eczacısıdır. İstanbul Üni-
versitesi Eczacılık Okulu’nu 
1940 yılında bitirmiştir. Nü-
fusa göre eczane sayısı 
yeterli olduğundan eczane 
açamayan Fevzi Bey, bir 
süre Ecz. Vasıf Bey’in ec-
zanesinde mesul müdür 
olarak çalıştı. 1948 yılında 
Nizip’de Sağlık Eczanesi adıyla kendi eczanesini açtı.

Nizip’e 1950’li yıllarda günde 1 saat elektrik verilir-
di. Bu nedenle Ecz. Fevzi Bey eczanesine gazlı buz-
dolabı almıştı. 

Sadece 2 doktorun bulunduğu Nizip’de Sağlık Ec-
zanesi ilçenin ileri gelenleri ve bürokratlarının hergün 
ziyaret ettiği bir yerdi. 

Sağlık Eczanesi 1964 yılında Fevzi Öğüt’ün ölü-
münden sonra devredildi. 59 yıl önce açılan Sağlık 
Eczanesi bugün Eczacı Ömer Pekmez tarafından aynı 
isimle işletilmektedir.

ECZACI 
BEKİR AKSOY
İlkokulu şimdiki adı “Cum-

huriyet İlkokulu” olan, o zaman-
ki adı ile Sarı Mektep’te okuyan 
Bekir Bey, Rüştiye (ortaokul) ve 
idadiyi (Lise) Antep’te bitirdi.

1920 yılında eczacılık oku-
mak üzere İstanbul’a giden 
Bekir Bey’in eğitimi savaş yüzünden yarım kaldı. 
Balkan Savaşı arkasından Birinci Dünya Savaşı’nın 
kaybedilmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu 
parçalanmış, vatan yer yer işgal edilmişti. Antep, 
önce İngilizler, sonra Fransızlar tarafından işgal 
edildi. Bütün ülkede olduğu gibi Antep’te de öğre-
nime kurtuluş savaşı nedeniyle ara verildi. Milli mü-
cadele kazanıldıktan sonra aile büyükleri tarafın-
dan Bekir Bey hakkında yüksek öğrenime devam 
kararı verildi ve Bekir Bey, at sırtında bir hafta süren 
zor bir yolculuktan sonra ulaştığı Bahçe ilçesinden 
trene binerek İstanbul’a ulaştı. Eczacı Okuluna 
kaydını yaptıran Bekir Bey, 1927 yılında Eczacılık 
Okulu’ndan diplomasını aldı. Ardından bir yıl süre 
ile Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nde askerlik gö-
revini yaptı. 

1928 yılında Gaziantep’e dönen Bekir Bey, 
Gaziantep’te eczane açamadı. O zamanki kanu-
na göre her 10 bin nüfus için 1 eczane açılması 
gerekmekteydi. Gaziantep’in kontenjanı dolu oldu-
ğundan Besni’ye giden Eczacı Bekir Bey, burada 
Belediye Eczacısı olarak göreve başladı. 1933 yılı-
na kadar Besni’de görev yaptı. 

1933 yılında Gaziantep’in nüfusu 1 eczane 
daha açılacak arttığından memleketine döndü. 
1933 yılının Mayıs ayında, o zamanki ismiyle “Sıh-
hat ve İçtimai Muavene Vekaleti” tarafından, Şev-
ketzade Abdurrahman Efendi’nin oğlu Eczacı Bekir 
Bey’e Gaziantep’de Alaybey Caddesi’nde Bekir 
Selçuk Eczanesi’ni açmasına ruhsat verildi.  

Bekir AKSOY’un diploma ve ruhsatından Atatürk 
Devrimleri’ni izlemek mümkündür. 1927 yılında aldığı 
Eczacılık Diploması Arap alfabesiyle yazılmıştır. 

1933’deki Eczane Ruhsatı Harf Devrimi sonrasında 
Latin alfabesiyle yazılmıştır. 

Ancak henüz Soyadı Kanunu çıkmadığı için ruhsatta 
“aile lakabı” ve “baba adı” yazılmıştır. 

Soyadı kanunu çıktıktan sonra AKSOY soyadını alan 
Eczacı Bekir Bey, eczanesinin adını “BEKİR AKSOY EC-
ZANESİ” olarak değiştirmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında ihtiyatları askere 
aldıkları 1940’lı yıllarda Bekir AKSOY eczacı olarak 
ikinci kez askere çağrıldı. Doğu Beyazıt’ta bir se-
neyi aşan süre görev yaparak Gaziantep’e döndü.

1946 yılında üçüncü kez askere çağrılan Bekir 
Aksoy Elazığ’da 3. kez askerlik görevini yaptı. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Gaziantep’e 
dönen Eczacı Bekir Aksoy, 1982 yılına kadar Bekir 
Aksoy Eczanesi’ni çalıştırdı.

Eczacı Bekir Aksoy’un oğlu Ahmet Erkan Aksoy 
da eczacıdır. Ecz. Ahmet Erkan Aksoy 1982 yılın-
da babasının ölümü üzerine kendi eczanesi olan 
Büyük Eczane’yi kapatıp, Bekir Aksoy Eczanesi’ni 
aynı isimle devam ettirme kararı aldı. Bekir Aksoy 
Eczanesi, günümüzde Bekir Aksoy’un oğlu Ahmet 
Erkan Aksoy tarafından faaliyetine devam etmek-
tedir. 
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ECZACI LALE BARLAS
Gaziantep’in ilk bayan eczacısı olan Lale Barlas, 1940 yılında Eczacı 

Mektebi’nden diplomasını aldı. 1945 yılında eşi Necip Sait Barlas ile birlikte 
LİBA LABORATUVARI’nı kurdu. 

Liba Laboratuvarı bugün Lale ve Necip Barlas’ın çocukları tarafından ça-
lıştırılmaktadır. Eczacı Lale Barlas emeklilik sonrasında İstanbul’da yaşamını 
sürdürmektedir.

ECZACI NECLA (DAİ) BARLAS
Necla (Dai) Barlas, Gaziantep’te eczane açan ilk bayan                    

eczacıdır.  
09.07.1945 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

Eczacılık diplomasını aldı. Mezuniyetinden sonra bir süre asistanlık 
yapan ve doktorasını tamamlayan Necla (Dai) Barlas, 1952 yılın-
da Gaziler Caddesinde “AYDIN ECZANESİ” adı ile eczanesini açtı.  
1956’da Gaziantep Eczacı Odası kurulduktan sonra 20 kayıt no ile 
Eczacı Odasına kaydı yapılmıştır. 

KAYNAKLAR
1. Uğurol Barlas; II. Türk Tıp Tarihi Kongresi 20-21.09.2000 
2. Kongre Bildirileri TTK Yayınları; 1999, S. 63-69
3. Prof. Dr. Turhan Baytop; Antep’in Öncü Hekimleri; 2003
4. SEV Gaziantep Amerikan Hastanesi arşivi
5. Uğurol Barlas; Gaziantep’in Yakın Tarihi Üzerine Çalışmalar, 1. Baskı 2006
6. Doç. Dr. Erdal Ceyhan; Gaziantep Tarihi. GTO Kültür Yayınları 99/2, 1999 
7. Prof. Dr. Turhan Baytop; Laboratuvar’dan Fabrika’ya Türkiye’de İlaç Sanayi; Bayer İlaç Sanayi, 1997
8. Nezih Başgelen; Dünya Kültür Mirasında Gaziantep, Kentbank Yayınları, 1999.
9. F. Bilge Kazaz; Gaziantep’i Konuşturan Fotoğrafl ar, Gaziantep Üniversitesi Vakfı Yayın No: 15, 2005

Kaynaklara ulaşmada büyük kolaylık sağlayan ve katkıda bulunan Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Sayın M. İrfan Demirci, Sayın A. Erkan Aksoy, Sa-
yın Refi k Özdinç, Sayın Sait Barlas Sayın Lale Barlas, Sayın Necla Barlas, Gaziantep Amerikan Hastanesi yönetimi ve Araştırmacı-yazar Uğurol Barlas’a  
TEŞEKKÜR EDERİZ.

ODAMIZIN YORULMAYANLARI
DİLEK  DİNÇ

Eczacı Odasın-
da işe başlamadan 
önce İstanbul’da 
Sultanbeyli ilçesin-
de Nüfus Müdürlü-
ğünde çalışmaktay-
dım. 

6 aylık görevi-
min sona ermesi ve ailemin Gaziantep’te 
olması nedeniyle 1998 Ocak ayında geri 
dönüş yaptım.  

23 Şubat 1998 yılında Eczacı Oda-
sında göreve başladım. İşe başladığım 
ilk günlerde iki personel olarak görev 
yapıyorduk. İşe başladığımın 3. günüydü 
Ecz. A. Haluk Bulgur ile sohbet ederken 
bize “Buradaki işleri bir an önce öğren-
meniz lazım,çünkü bizler her zaman ec-
zanelerimizden çıkıp buraya gelemiyo-
ruz” demişti. Tabi yıllar içerisinde Eczacı 
Odası’nın Kurumsal kimliğinin daha fazla 
ön plana çıkması ile birlikte yeni alanlar 
ve üniteler açıldı. Sağlık alanında birlik, 
bütünlük içerisinde birbirine kenetlenen 
bu saygın aile içerisinde olmaktan mutlu-
luk duyuyorum.

İşimi başarı ve disiplin içinde yap-
mamı sağlayan ve bana her türlü konuda 
destek veren birlikte çalıştım tüm yöneti-
cilerime, kurullarına ve koluma altın bile-
zik takan Ecz. Kahraman ÖZSARAÇ,Ecz. 
A. Haluk BULGUR,Ecz.M.İrfan DEMİRCİ 
ve Ecz.İrfan KARAKULLUKÇU’ya çok te-
şekkür ederim.     

1992 ile 2006 yılla-
rı arasında Eczacı 
Kalfası olarak görev 

yaparken 2006 yılı Aralık ayında as-
kerlik sebebiyle görevimden ayrıldım. 
2008 yılı Şubat ayında askerden gel-
memin adından Eczacı Odası’nda gö-
reve başladım. 

3 yıldır Eczacı Odasında görev yapmaktayım, 
Sağlık sektörünün içerisinde ve böyle bir ku-
rumda görev yapmaktan çok memnun ve mut-
luyum. Tüm Yöneticilerime teşekkür ederim.      

1 Şubat 1999 da 
eczacılar odasında 
sekreter olarak gö-
reve başladım. 12 
yıllık iş hayatımda 

kurumsallaşan ve gelişen eczacı oda-
sında  çalışmaktan gurur duyuyorum ve 
işimi severek yapıyorum. Her geçen gün 
genişleyen ve büyüyen bir aileye sahip 
olmaktan mutluyum.Yönetim kuruluna 
ve mesai arkadaşlarıma çalışmalarından 
dolayı teşekkür ederim.

Mahmut 
Sakallı

Besime
Şahin

Meyan Dergisine ilk başladığımızda 
Eczacı Odası tadilattaydı. Konferans 
salonunda ilk toplantıyı yapıp dergiyi 
hazırlamaya başladığımızda konferans 
salonunda onlarca koli, evrak ve oda-
nın tüm malzemeleri içindeydi. Şimdi 
arka fonu görüp bunlar ney diye dü-
şünen dostlarımıza bu bilgiyi aktarmak 
istedim. 

ALİ RIZA TORUN
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YAŞATAN ECZANE
KİLİS İTİMAT ECZANESİ

Diploma No: 1512/2645   
TC İstanbul Dar-ül Fünûn Tıp Medresesi Eczacı İcazetnâmesi 
Eczacı Mekteb-i Âlisinde ikmal-î tahsile nizamen muayyen imtihanlarda muvaffakiyet kazanmış 
olup iş bu icazetnâme 1318 Kilis doğumlu Hacı İsmet oğlu Ali Kemal Efendi’ye verilmiştir.

İmza: Darülfûnun Emini (isim okunamamıştır) Maarif Vekili (isim okunamamıştır) 1925 yılında 
Eczacılık Okulu’nu bitiren Kemal Salihoğlu, memleketi olan Kilis’e döndü ve 1927 yılında 
İTİMAT ECZANESİ’ni açtı.  Eczacı Kemal Salihoğlu, 1979 yılında  eczanesini gelini Eczacı Aytül 
Salihoğlu’na devretti ve bir yıl sonra, 1980 yılında vefat etti. 1975 yılında Refik Saydam Merkez 
Hıfzısıhha Müdürlüğü’nde görevine başlayan Eczacı Aytül Salihoğlu, bir süre İngiltere’de Alkeran 
ve Leukeran isimli ilaçların analizleri konusunda araştırma yaptı. Daha sonra Kilis’e gelen Aytül 
Salihoğlu 1979 yılında eczane eczacısı olarak çalışmaya başladı. Bu yıl 84. Yılını yaşayan İtimat 
Eczanesi buram buram nostalji kokan havasıyla eczacılık hizmetini sürdürmektedir. 

Kilis’in ilk eczacısı olan Kemal Salihoğlu, 1902 yılında 
doğdu. 1925 yılında İstanbul Eczacılık Mektebi’ni 

bitirdi. Osmanlıca olan diplomasında çevrilebildiği 
kadar şunlar yazılıdır:
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HEYECANLI BİR ŞAİR GEÇTİHEYECANLI BİR ŞAİR GEÇTİ

SUNAY AKIN ESİNTİSİSUNAY AKIN ESİNTİSİ

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılar günü et-
kinlikleri çerçevesinde 13 Mayıs 2011 akşamı memleketimizin gu-
ruru olmaya aday Zeugma müzesi konferans salonunda şair Sunay 
AKIN gösterisi artık ona ne denirse bizi ihya etti doğrusu.

Birçoğumuzun tanıdığı ve sevdiği şair Sunay AKIN sadece şair-
mi çağdaş bir meddah, meraklı bir gezgin ve bilge bir insan,

Ve çocukluk heyecanını hala kaybetmemiş bir büyük olarak 
bu özelliğini ve çocuklara olan sevgisini dünyada örneklerine 
ender rastlanabilecek (ve bendenize hala görmek nasip olmayan) 
Oyuncak müzesiyle kanıtlamıştır. Mitolojiden, sanattan, edebiyat-
tan, kadından, aşktan ve hayattan dersler veren Sunay AKIN.

Sağlık camiası mensuplarını efsunlu dünyalara götürerek hari-

kulade bir gece yaşattı. Hele 18. asırda İstanbul’da yaşayan ve 8 
yıl boyunca ciddi bir akademik bilim dergisi çıkaran hemşehrimiz 
Mehmet Munüf Paşa ile ilgili anlattıkları mükemmeldi

Memleketimize gurur veren böyle bir insanın varlığından ha-
berdar olmamamız doğrusu bizi ziyadesiyle üzdü.

Aklımızı başımızdan alan bu harikulade gösteriyi bizlere su-
nan Sn. Sunay Akın’a ve buluşmamıza vesile olan 8. Bölge Gazi-
antep Eczacı Odası adına Sn. Ecz. İrfan DEMİRCİ’ ye Teşekürleri-
mizi sunuyoruz

Cuma KARA
Eczane Teknisyeni

Ecz. Fatih Arsu’nun 
kitabını imzalarken

BESLENME ve OBEZİTE
Gaziantep Eczacı Odası Hizmet İçi eğitimleri çer-
çevesinde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Dr.Ecz.Aygin Bayraktar tarafından Eczacılara 
Obezite’nin tanımı, etiyolojisi, semptomları, riskleri 
ve tedavisi konuları hakkında gün boyu süren bir 
eğitim düzenlendi.
Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi programla-
rından biri olan eğitim de  Obezite tedavisi,Obezite- 
Vaka Çalışması hakkında ayrıntılı bilgiler sunan Bay-
raktar “Güneydoğu ve Gaziantep Obezite ve diyabet 
konularında çok üst sıralarda yer alıyor.Yemek kül-
türü değişmediği sürece bu hastalıklardan kurtulmak 
çok zor ama bazı yöntemlerle bunu en aza indirmeye 
çalışmalıyız dedi.

Gaziantep’in en 
deneyimli şefl erinde Doğan 
ÖZALKAN yönetimindeki 

Lokal restaurantımız
 yöremizin en lezzetli 

menüleriyle eczacılarımızın 
hizmetindedir. Lokalimizin 
ortamı şehrimizin sosyal 

hayatında önemli yer 
tutmaktadır.  Bu arada lokalimiz 

kurulduğu günden bu yana 

eczacılarımıza 
özel indirim 

uygulanmaktadır. 

LOKALİMİZ...
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Bir mesleğin yapılışında 40  yıl 50 yıl ifade edilirken oldukça kolay gibi geliyor .  Aslına bakarsak , değişim ve dönüşümün 
inanılmaz ölçüde i hızlı bir biçimde yaşanıyor.   dünyamız, ülkemiz ve mesleğimizde 40-50 yılda nereden nereye gelindiği an-
layabilmek için  canlı tanıkların gözlemlerini izlemek te gerekli. Bir meslekte hem de sağlıkla ilgili bir meslekte bu kadar uzun 
süreyi yaşayan ve topluma sağlık hizmeti sunanlara saygılarımızı sunuyoruz . 
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Bu yıl yeni baştan restore edilen Eczacı Odası hizmet binasına 250 kişilik bir toplantı salonu kazandırıldı. Yönetim 

katı  ise yeniden düzenlendi. Üç yeni komisyon ve toplantı odası, yeni ofi s merkezi ile uzun yıllar Gaziantep ve Kilis 

bölgesi Eczacılarına üst düzey hizmet verecek biçime getirildi. Yapılan bu restorasyonla, ülkemizdeki eczacı oda 

binaları içinde en modern , en kullanılışlı ve çok amaçlı bir eczacı odası biçimini aldı.

Bu inşaat süresi ve  düzenlemelerin yapılışında kaynak arayışı olmadan kendi oda olanaklarımız kullanıldı. Bu yeni 

yapı ile artık kendi aramızdaki iletişim , toplantı ve eğitimler çağdaş ve bizlere yakışan bir şekilde olacaktır.
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