
2. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI FAALiYETt 

Muhasip üye Ecz. Zeki Sözen 

1 Ekim 1972 günü Genel Kurulumuzun değerli oylan ile seçilen 

Yönetim Kurulu 11 Ekim 1972 günü toplanmış; Başkan Em. Gn. 

Ecz. Şükrü Süer, Genel Sekreter Ecz. Remzi Tuncer, Muhasip üye 

Ecz. Zeki Sözen, üyeler Ecz. Aide Koçak, Ecz. Arif Tamaç, Ecz. Ay

dın Bensan ve Ecz. Bener özcan tarzında görev taksimi yapılmıştır. 

Bir süre sonra istifa eden Ecz. Arif Tamaç'ın yerim~ Ecz. Hikmet 

Orun; Ecz. Remzi Tuncer'in yerine Ecz. Fikri Pehlivanoğlu katıl

mışlardır. Daha sonra siyasi uğraşıları nedeniyle istifa eden Ecz. 

Fikri Pehlivanoğlu'nun yerine Ecz. Hayri Mavioğlu , Ecz. Aydın 

Bensan yerine de Ecz. Okan Atay Yönetim Kurulunda görev almış 

bulunmaktadır. 

Göreve başlayış tarihinden bu güne kadar Yönetim Kurulumuz 

(i643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu kapsamı içinde çalışmala

rını sürdürmüştür. Merkez Heyeti ile müşterek çalışma sonucu Ma

jistral Tarifenin çıkartılması sağlanmış, Ankara Sağl1k Müdürlüğü 

ile yapılan çalışmalarla Nöbet Cetvellerinde değişiklik yapılmış, An

kara merkezi 7 bölgeye ayrılmış nöbetler genellikle intizama sokul

muş, yine adı geçen müdürlüğe yardımcı olunarak standart ışıklı 

nöbet levhaları Oda aracılığıyla ucuz olarak yaptırılmış ve meslek

daşlarımızın iş yerlerine kadar ücreti mukabili dağıtımı yapılmıştır. 

Odamız yetkileri içinde muvazaalı eczane açılmaması konusun

da büyük bir titizlik göstererek meslekdaşlanmızdan teşekkül eden 

bir komisyon yardımıyla muvazaalı eczane açılmasını önlemiştir. Ay

rıca Ankara merkez ve kazalarında 71 yeni eczane açılması işlemini 

ikmal etmiştir. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak meslekdaşlan

mızın Oda kanalı ile Bağ-kur'a kayıtları yapılmış, yaşlı meslekdaş

larımızın 10 yıllık serbest eczacılık mesaileri değerlendirilerek Bağ

Kur kapsamında geçerliği sağlanmıştır. 
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Odamızda kayıtlı bulunan meslekdaşlarımıza kimlik kartı hazır
lanarak dağıtılmış, eczanelerin iş gücüne göre Alkol ihtiyaçlan pda
mızca tesbit edilerek, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne bildi
rilmiş, yeni alkol ihtiyacına göre Alkol Karnesi bastırılarak dağıtı
mı yapılmıştır. 

Odamıza yeniden 84 meslekdaşın kayıtları temin edilmiş, yıllık 
aidatlar meslekdaşlarımız tarafından büyük bir anlayiş içinde ya-
tırılmıştır. ' 

Odamızın iç bünyesinde çeşitli islahat yapılmış, kayıt, aidat iş
leri sıkı kontrol altına alınmışı, çalışan oda personelinin Sosyal Si
gortalar Kurumuna bağlantıları yapılmış, geçmiş yıllara ait hizmet
leri karşılığı primleri ödenerek sosyal emniyetleri temin edilmiştir. 

Meslekdaşlar arasında bağlılık ve beraberliği temin etmek _ama
cıyla yemekli toplantı tertip edilmiştir. 

14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama programı A. ü . Eczacılık 
Fakültesi ve .H. ü. Eczacılık Fa,kültesi ve A.i.T.i.A. Eczacılık Yük
sek Okulları ile müştereken hazırlanmış, önce Anıtkabir ziyaret edil
miş, Hacettepe üniversitesinde düzenlenen toplantıda meslekle ilgili 
çeşitli konuşmalar yapılmış ve tören televizyona iletilmiştir. 14 Ma
yıs ak;ıamı Marmara Otelinde Ecz. Sevil Aptik. Ecz. Nurten Yüksek
ülkü, Ecz. Canan Gözlüklü ve Ecz. Sina Saatçıoğlu'ndan kurulu ba
lo tertip komisyonunun olumlu çalışmaları ve yardımlarıyla balo 
tertip edilmiş Odamıza gelir temin edilmiştir. 

Oda faaliyetlerinin sonucu gelirin artmış olması bize bir yuva 
sahibi olma fikri ve cesaretini vermiş olup, Başkan Sayın Şükrü Sü
·er'in titiz takipçiliği sonucu bu gayemize ulaşılmış:, Yenişehir Konur 
Sokakta bir daire satın alınarak, meslekdaşlarımızın hizmetine ama
de kılınmıştır. 17 yıldır t elefondan yoksun olan Odamıza 2 adet te
lefon temin edilerek meslekdaşlarla Odanın irtibatı sağlanmıştır. 

Bunların yanında yapılacak, çözümlenecek çok yoğun meslek 
dert ve konulan bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmı kanun 
teklifi ile sağlanabilecek nitelik taşımaktadır. Bunları yerine getire
bilmek için meslekdaşların elele vererek çalışmalara katılmaları, gö
rev almaları ve Odaya yard1mcı olmaları gönülden ve içtenlikle olan 
isteğimizi meslekdaşlarımızın canı gönülden kabul edeceklerini bil
menin huzuru içindeyiz. 
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