
Eczacı ve İlaç Endüstrisi 

Ecz. Nurettin TURAN* 

Kıymetli meslekdaşlarıın, aziz 
dostlarım; Ankara'lı mes
lekdaşlarıınızın örgütlenmedeki ba
şarı ve öncülüklerini yıllardır - tak

dirle izlediğimi belirterek başlamak 
istiyorum. 

Bu etkinliklerin bir güzel örneği 
olan FABAD'ın 30. yılına ulaş

masından mutluluk duyuyor ve ku
ruluşundan bugüne emeği geçen 
herkesi kutluyorum. 

Kıymetli başkan Prof. F. Acartürk 
FABAD'ın 30.cu yıldönümü anısına 

yayınlanacak özel sayı için endüstri 
eczacısı konusunda bir yazı yaz

ınarnı istediğinde, konuya olan ilgim 
ve 36 yılı aşan sürede endüstride ça
lışmamdan cesaretlenerek kabul 
ettim. Konu ile ilgili geçmiş yıl

lardaki tesbitlerimi, notlarıını, ya

yınlanmış yazılarıını gözden ge
çirerek günün koşullarında yeniden 
değerlendirmek fırsatını bulduğum 

için ayrıca memnun oldum. Tes
bitleriıni, düşünce ve önerilerimi siz
lerle paylaşma fırsatı verdikleri için 

ilgililere te~ekkür ediyorum. 

İLAÇ ENDÜSTRiSİNİN GE
LİŞİMİ VE ECZACI 

2. Dünya Savaşında çeşitli sıkıntı 
ve yokluklar yaşanan ülkemizde 
bazı olumlu gelişmeler olduğu da 
belirtilmektedir. Buna bir örnek; 
1940-1950 yılları arasında müstahzar 
ilaç üretimindeki olumlu gelişmeler 
sayesinde ciddi bir yokluk ya
şanmamış olmasıdır. Mevcut ilaç la
boratuvarları darlık ve harp yıllarına 
rağmen gelişmiş, yenilerinin açıl

ması ile önceki yıllarda önemli bir 
bölümü ithal edilen müstahzar ilaç
ların çoğu yerli laboratuvarlarımızda 
üretilerek ülkenin gereksinimleri kar
şılanmıştır1. 

Zamanın teknolojisine uygun üre
tim yapan laboratuarlar arasında İb
rahim Etem, Mustafa Nevzat... vb. la
boratuarlarıınızı saym~k müm
kündür. 

Bu dönemde halk ar~sında şöhret 
bulmuş çoğunlukla eczanenin adıyla 

anılan sabit formüller (Pertev Şu

rubu, Pomat Kansuk. .. vb.) ve reçete 

karşıtı üretilen majistral ilaçlar 

önemli bir kaynak oluşturmuştur. 

* Turgut Holding Proje ve Yatırımlar Genel Koordinatör Yardımcısı 
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1950'li yıllarda gerçekle~en sa
nayile~menin öncesinde üreticinin 
ba~lıca elemanı eczacı olmu~tur. He
kimlerin ve kimyagerierin de la
boratuvarlarda görev aldıkları bi

linmektedir. 
Sağlıklı veriler olmamasına kar

~ın dönemin yöneticilerinden din

leaiklerimize 
1 

göre teknik elemanlar 

içinde eczaeliarın çoğunlukta ol

duklarını belirtmek yanlı~ ol

mayacaktır. 

1952'de Türkiye'de ilk yabancı' 
sermaye kurulu~u olan E.~. Squibb 

& Sons İlaçları A.Ş. ilaç fabrikasının 

faaliyete geçi~i ve aynı yıllarda Ec

zacıba~ı ve İbrahim Etem fir

malarının modem ilaç fabrikalarını 

açmaları ile ba~layan dönemi, yur

dumuzun yegane Bezacılık Eğitim 

Kurumu olan İstanbul Üniversitesi 

Bezacılık Fakültesi'nin (o zamanki 

adı ile Tıp Fakültesi Bezacılık Yüksek 

Okulu) yeni bir öğrencisi olarak 

gayet iyi anımsıyorum. · Demokrat 

Parti iktidarı döneminde mesleğimiz 

ile ilgili iki önemli deği~im ya

~anmı~tır. 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Te~vik Kanunu'nun kabulü ile ilaç 

sanayiinde yaban~ı firmalara ait fab

rikalar kurulmaya ba~l~dı. Yerli fir

malar da benzer giri~iilllerde bu

lundular. Eczanelerin açılmasını sı

mrlayan kurallar (eski deyimi ile tah

dit) 24/12/1956 tarihli 6179 sayılı 

yasa ile kaldırıldı, eczane sayısı sü

ratle çoğaldı ve birçok yerle~im ye

rinde ilk kez eczane açıldı. Bu ge-
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Tablo 1. Türkiye İlaç Endüstrisinde 
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li~meler ülkede eczacıya olan ih

tiyacı arttırmı~, istihdam olanakları 

geni~lemi~ti. Ancak 2 nci Bezacılık 

Fakültesi'nin 1962'de Ankara'da açıl

dığı dikkate alınırsa bu dönemde İs

tanbul Bezacılık Fakültesi'nin yak

la~ık yılda 50-60 eczacı mezun et

mesi ve bunların çoğunun serbest ec

zane açmayı doğal olarak tercih et

meleri neticesinde endüstrinin teknik 

eleman ihtiyacını kar~ılamada ec

zacıların sayıca yetersiz kaldığı açık

ça görülmektedir. Bo~luk · genelde 

kimyager ve kjmya mühendisleri ve 

sınırlı sayıda hekimin ilaç en

düstrisinde görev almaları· ile dol

duruldu. 

Böylelikle ilaç endüstrimiZde ec

zacı önceliği ve geleneği olu~amadı. 

Özel Bezacılık Yüksek Okulları'nın 

açılı~ı eczacı açığının bir ölçüde 

azalmasına etken oldu. Yeni fa

kültelerin açılı~ı ve özel okulların 

fakültelere dönü~mesi ile 1975-1978 

yıllan arasındaki eczacı açığı ka-



pandı ve 1980-1985 yılları arasında 
2000-2500 eczaemın istihdam ola
nağı bulamadığı ve meslek dışı fa
aliyetlere yöneldiği dönem ya
şandı. 

SANAYİ VE ECZACI 
Yukarıda belirtmeye çalıştığımız 

gelişim içinde ve sonrasında ec
zacının ilaç endüstrisinde görev al
masını etkileyen faktörler arasında; 

• Geleneksel Tercihler 
• İstihdam olanakları 

• Eğitim düzeyi 
• Ücret ve diğer hususlar 
sayılabilir. 

GELENEKSEL TERCiHLER· 
İlaç sanayiinde görev alan ec

zacılar, firmalar açısından de
ğerlendirildiğinde; diğer etkenler ve 
ayrıcalıklara bağımlı olmaksızın bazı 

firmalarda eczacıların istihdamının 

diğer teknik elemanlara göre · daha 

yüksek oranlarda olduğunu be

lirliyoruz. 

Veriler benzer koşullarda "ge

leneksel tercihlerin" varolduğunu 

göstermektedir. 

Bir genel kural olmamakla be

raber kurucusunun ve/ veya üst yö

netici(ler)inin eczacı olduğu fir

malarda eczaeliarın daha fazla is

tihdam edildiği gözlenmektedir2. 

İSTiHDAM OLANAKLARI : 

Ülkemiz ilaç sanayiinde yıllar 

içinde (1980/1995) istihdam Tablo 

1'de, istihdamın anatomisi Tablo 2'de 

verilmektedir. Bezacıların tüm per

sonel ve teknik elemanlar içinde da

ğılımı Tablo 3'de verilmektedir. 

Tablo 2. Türkiye İlaç Endüstrisinde İstihdam4 

Meslek Grupları Kişi Sayısı 

1992 1993 1994 1995 

Eczacı 408 363 369 355 

Kimya yüksek mühendisi 278 345 391 491 

Kimyager 307 200 251 275 

Doktor 157 183 181 158 

Biyolog 258 254 269 374 

Mühendis (Mak.Eiek.vs.) 153 294 333 187 

Ekonomist 379 480 531 638 

Diğ.yük.tahsilli per. 1079 1856 2273 2718 

idari Personel 3770 3643 3700 3365 

Teknisyen 339 252 280 410 

Laborant 184 149 164 169 

Kalifiye işçi 1048 844 1068 917 

Düz işçi 3470 3061 2199 2577 

Hammadde üretimi 340 882 834 -

TOPLAM 13070 12806 12843 12634 

*Diğer sütunlara ilave edilmi~tir. 
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Tablo 3. Türkiye İlaç Sanayiinde eczacı istihdamı5 
A B c D E F 

Eczacılar DiğerY.E Toplam teknik DiğerY.E. ToplamY.E .Toplam 
Teknik elemanlar ElemanA-B Eleman Eleman Istihdam 

1990 Kişi 314 781 
Teknik eleman içinde 
eczacı oranı NC% 28.7 

Toplam istihdam içinde 
eczacı oranı NF% 3 

1991 Kişi 278 926 
Teknik eleman içinde 
eczacı oranı NC % 23 

Toplam istihdam içinde 
eczacı oranı NF% 2.7 

1992 Kişi 408 1153 
Teknik eleman içinde 
eczacı oranı NC% 26 

Toplam istihdam içinde 
eczacı oranı NF% 3 

1993 Kişi 363 1276 
Teknik eleman içinde 
eczacı oranı NC% 22.1 

~oplam istihdam içinde 
eczacı oranı NF % 2.8 

İEİS üyesi 39 firmada 1995'de ya
pılan bir anket toplam istihdamın ve 
eczacı istihdamının %72'sini temsil 
ettiğinden anket sonuçlarının an
lamlı ve geneli yansıtır olduğunu 

söylemek mümkündür. 
Anket sonuçlarına (Tablo 4) göre 

1992-1995 arasındaki eczaeliarın is
tihdamında çok belirgin olmayan bir 
azalma görülürken, yüksek eğitim 

gören toplam personel oranında 

%33'den %48'e bir artı~ vardır. Anket 
detayları Tablo 5'de verilmektedir. 

Tablo 4. İlaç Endüstrisinde Ec-
zacıların Oranı* 

1992 1993 1994 3/1995 

Eczacıların oranı(%) 3.4 3.2 3.3 2.8 

Yüksek eğitimli 

personel oranı(%) 31 34 39 42 

* İEİS üyesi 39 firma verilerine göre 

39 firmada yer alan eczaeliarın 92-
95 dönemindeki görev alanlarının 

dağılımında: 

Satı~/Pazarlamada %28-33 

1095 840 1935 10578 

1304 2355 3659 14034 

1561 2358 3919 13070 

1639 1856 3495 12806 

Üretimde %20-23 

Yönetirnde %17-18 

Kalite Kontrolde %15-20 

AR+GE'de %4-7 

Diğer %7-9 

oranları belirlenmektedir. Ortaya 
çıkan ilginç bir durum; dü~ünülenin 
aksine eczacıların satı~/pazarlama 

ve yönetimde, teknik bölümlerden 
daha fazla yer aldıkları görülmek
tedir. Bayan eczacı oranının erkek ec
zacılardan yıllar itibariyle %4-20 
fazla olduğu da gözlenmektedir. 

Bu belirlemelerinde eğitimeileri

mizin üzerinde durmaları gereken hu
suslar olduğunu dü~ünüyorum. 

EGİTİM/DENEYİM DÜZEYi: 

Bezacılık Fakülte'lerimizden en
düstrinin aradığı ve beklediği teknik 
düzeyde eczacı yeti~ip yeti~mediği 
sorusunun samirniyet ve hassasiyetle 
analiz edilmesi gerektiğini dü
~ünüyorum. 
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Tablo 5. İEİS Üyesi 39 Firmada Çalışan Bezacılarla İlgili Bilgiler 

YIL-7 

1. İSTiHDAM EDİLEN TOPLAM ECZACI 

1. 1. BAYAN ECZA CI TOPLAM! 
1.2. BAY ECZA CI TOPLAM! 

2. TOPLAM ECZACILARıN GÖREV ALANI 
2.1. ÜRETİM 1 İŞLETME 
2.2. KALİTE KONTROL / KALİTE GÜVENCESi 
2.3. SATIŞ/ PAZARLAMA 
2.4.AR/GE 
2.5. YÖNETİM 
2.6 DEPO /MALZEME YÖNETİMİ/PLANLAMA 
27.DİGER 

3. LiSANS ÜSTÜ UZMAN ECZACI 
4. DOKTORA VE ÜSTÜ AKADEMiK ÜNV AN SAHİBİ ECZA CI 
5. YURTDIŞINDA ECZACILIK EGiTİMİ GÖRENLER TOPLAM! 
6. YABANCI DİL DÜZEYi 

6.1. BİR YABANCI DİL BiLEN ECZACI TOPLAM! 
6.2. İKİ YABANCI DiL BiLEN ECZACI TOPLAM! 
6.3. İKİDEN ÇOK YABANCI DiL BiLEN ECZACI TOPLAM! 

7. ÇALIŞAN TOPLAM PERSONEL SAYISI 
8. ÇALIŞAN ÜNVERSİTE / YÜKSEK OKUL MEZUNLARı 

TOPLAM SAYISI 

1992 
(OR n 
224 

117 
107 

53 
44 
64 
lO 
39 
7 
7 
18 
ll 
9 

123 
- ·ıs 

3 
6596 
2045 

Tarih: 20.4.1995 (Geçici Veriler) 

1993 1994 3/1995 
(ORT) (ORn (Durumu) 

249 238 257 

131 129 153 
118 109 104 

58 52 52 
44 39 39 
74 70 84 
lO 13 16 
45 43 47 
7 7 6 
ll 14 13 
22 23 26 
lO lO 9 
8 7 13 

149 144 162 
33 33 47 
3 3 3 

7695 7263 9165 
2605 2811 3858 



Bir diğer önemli husus endüstride 
çalu~an eczacılar içinde yaklaşık %13 
ünün lisans üstü eğitim görmüş ol
malarıdır. Yabancı ülkelerde bu ora
nın daha yüksek olduğu bi
linmektedir. 

Saptadığımız hususları ec-
zacıların eğitimi ile ilgilenen her ke
simin dikkatine sunuyor ve de
ğerlendirilmesinin yapılmasının fay
dalı olacağına inanıyorum. 

Türkiye İlaç Endüstrisi, dünya ge
lişmelerini ve kullandığı yüksek tek
nolojinin sürekli ve süratle de
ğişmesini yakından izlemek ve eriş
tiği d üze yi daha da ileri götürmek 
zorundadır. Bunun önemli un
surlarından biri iyi eğitilmiş, ileri 
ilaç teknolojisini bilen teknik eleman 
ihtiyacıdır. 

Yeni ilaç şekilleri, günlük tek doz 
oral preparatlar, yüksek teknoloji 
ürünleri en d üstrimizin güncel ve 
yakın gelecek için uğraşları içinde 
yer almaktadır. 

Bu tür ürünlerin pazarı giderek 
gelişmekte ve bu pazarlardan pay 
almak isteyen yerli üreticinin iki se
çeneği bulunmaktadır. Birincisi yeni 
ürün tiplerini geliştirebilecek ele
manları bularak kendi teknolojisini 
üretmek; ikincisi yurt dışındaki tek
nolojiye bir şekilde sahip olmaktır. 

İlaç teknolojisinin temel eğitimini 
alan eczaeliarın istenen yeni bilgilerle 
donanmamış olması · yerli endüstriyi 
yabancı know-how veya lisans ara
maya iten faktörlerden biridir. 

Sonuçta Bezacılık Fa-
kültelerimizden mezun olanların en 
azından bir bölümünün ilaç en
düstrisinin ihtiyaç ve beklentilerine 
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cevap verecek düzeyde eğitilmeleri 
ve lisans üstü eğitim düzeyinin ve 
olanaklarının arttırılması gerektiği 

görüşü kabul edilip, gerekenierin sü
ratle yapılması kaçınılmaz gö
rülmektedir. 

Burada yeri gelmiş iken bağ

lantılı bir konuya da değinmeden ge
çemeyeceğim. 

Türk Bezacıları . Birliği'nin 27. 
dönem yöneticilerinin çok isabetli bir 
kararı doğrultusunda Bezacılık Eği

timi ile ilgili önemli çalışmalar ya
pıldı. Danışma Kurulu'nun ve Dü
zenleme Kurulu'nun gayretli ve ya
pıcı çalışmaları ile ülkemizde ilk kez 
Nisan 1995'de "I.ci Ulusal Bezacılık 
Eğitim Kurultayı" geniş bir katılırola 
gerçekleştirildi. Yabancı uzmanların 

da katıldığı bu kurultay o zamana 
kadar yapılan en geniş etkinlik oldu 
ve konuya ciddi bir ivme kazandırdı. · 

Endüstriden katılanlar arasında 

yer aldığım bu kurultaycia kişisel gö
rüşlerimden ve önerilerimden oluşan 
raporumun bir bölümünü oluşturan 
"TEB Eğitim Koordinasyon Komitesi" 
kurulması fikri kabul gördü. Tablo 
6'da özetlendiği gibi Bezacılık eği

timinin kurumsallaşmış bir yapı ve 
TEB gözetiminde takip edilmesi ön
görülmüştü. Teklitim Prof. D. Ne
bioğlu tarafından ilgili çalışma gru
buna aktanldı ve kabul görerek Ko
ordinasyon Kurulu raporunda yer 
aldı6. · 

Temel fikir; "Eczacılık Eğitiminin" 
mesleğimizin geleceğini çok ya
kından ilgilendiren yaşamsal bir 
konu olmasından hareketle; TEB fa
aliyetleri içinde öncelikli bir konu 
olarak yer alması ve TEB şemsiyesi 



r------
ı 
ı 
ı 

RAPO~ LAMA 

ı 

ı (FINANSAL KATKI) ı 
j'E-- ------- _ .... 

ı-----~--------t~-- -- J 
ı 
ı 

ı 
ı 

1-----.,....--------t~-- -- .J 
ı 

ı 

ı 

1"'----*--:-r=~=:::-:-:=-+~- - -- ~ 

ı 

.__ ___ *--------t<E-- - -- .J 

ÖNERI : ECZ. NURETTIN TURAN 
1. ULUSAL ECZACILIK EGITIMI KURULTAYI 4/1995 

altında kurumsalla~mı~ bir yapı kın da İstanbul' daki bir toplanhda; 
olu~turulması idi. 

Bu amaçla "TEB Eğitim Ko-
ordmasyon Komitesi'nin" or-

ganizasyon ~eması, finans kaynağı 
ve diğer ili~kiler bu tasanda yer 
aldı. 

Kanımca kurultayda önemli ka

rarlar alındı, iyi bir ba~langıç ya

pıldı. Tabiidir ki sorunlar Ku

rultay'da çözülemezdi, ancak _kabul 

gören öneriler ', üzerinde ça- . 

lı~maların devam etmesi ge

rekiyordu. Ancak kurultaydan bu 

yana geçen 18 aylık dönemde neler 

geli~tiğini öğrenmek pek mümkün 

olmadı. TEB'de deği~en yönetim ne

deniyle bazı yava~lamaların olması 

doğal kar~ılanabilir. Ancak pek ya-

Eğitim Kurultayı Düzenleme Ku

rulu Ba~kanı ve TEB Merkez Heyeti 

Ba~kanı'na Kurultay'a ait ge

li~meleri sorduğumda maalesef en

di~e ettiğim haberleri aldım. Gi

ri~imler ve çalı~malar devam et

mediği_ gibi ~imdilik gündemde de 

yer almıyor. 

Kıymetli meslekta~larım he

pinize seslenmek istiyorum. Top

lumumuzda pek sık kar~ılcı.~ılan bir 

olguyu, istikrarsızlığı elele vererek 

a~alım ve ba~lattığımız bu giri~imi 

devam ettirelim. 

M~s.leğimizin geleceği ile ilgili 

herkes, üzerine dü~en sorumluluğu 

yüklenmez ve gereğini yapmaz ise 
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gelecek ku~aklara bunu nasıl açık

layabiliriz? 

Bezacılık Eğitiminde yenileme ve 

çağı yakalama ba~ta tüm Fa
kültelerimizin ve TEB yönetiminin 
ilk hedefleri içinde mutlaka yer al
malıdır. Bu samimi duygu ve dü
~ünceler le tüm meslekda~larımızı 

ve meslek örgütletimizi konuya 
sahip çıkmaya ve hızlandırmaya ça
ğırıyorum. 

ÜCRET VE Dİ GER HUSUSLAR: 

Her i~ kolunda olduğu gibi ilaç 

endüstrisinde de ücretleri belirleyen 
faktörler arasında arz ve talep ile ça

lı~anların bilgi ve becerilerinin se

viyesi rol oynar. Halen batıda ol

duğu gibi meslek gruplarının ücret 

analizlerinin yapıldığı ara~tırmalar 
bizde henüz yok. Oysa özellikle 
ABD'de Kimya Mühendislerinin, Ec
zacıların; görev alanlarına, kı

demlerine ve hatta ülkenin böl
gelerine göre aldıkları ücretierin or

talamaları, en dü~ük, en yüksek dü
zeyleri her yıl yayınlanıyor. İ~ ara

yan; nerede, hangi d~zeyde ücrete 
ulaşabileceğini bilebiliyor. İşveren 

bu verilere dayanarak ücret sı

nırlarını belirlemede daha objektif 

oluyor. Devlet sektörü dışında ücret 

uygulamalarına ait bilgiler bizde 
açık değil. 

Sosyal eczacılık ile uğraşan il
gililere ve meslek örgütlerimize bu 

alanda da görevler düştüğünü dü
~ünüyorum. Genel olarak bi
lebildiklerimi aktatırsam; 

(i) Özellikle son iki üç yılda ül-

kemize gelen yabancı sermayeli ku

ruluşların, yeti~mi~ eleman ih
tiyaçlarını diğer firmalardan ücret 

fç_rkları vererek sağladıkları gö

rülmektedir. 

(ü) Genelde pazar payları yüksek 

firmaların ödedikleri ücretler orta ve 

küçük ölçekteki firmalardan yak

la~ık %20-50 fazla olmaktadır. Bazı 

yabancı firmaların endüstri or

talamasının oldukça üstünde ücret 

ödedikleri de bilinmektedir. 

(iii) Konusunda uzman olarak ça

lışan elemanlara (özellikle AR/ GE 

veya spesifik bölümler) ortalama 

düzeyin 2-3 katına "!radar ücret öde

nebilmektedir. 

(iv) Eczacılar, hekimler hariç, 

diğer teknik meslek men

suplarından farklı bir ücret po

litikasına tabi tutulmamaktadırlar. 

._(v) Eğitim düzeyi yüksek ya

bancı ülkelerde öğrenim görmü~ 

olmak, iyi bilinen yabancı dil sayısı, 

yurt dışında ve yurt içinde ta

nınmış firmalarda 2-3 yıl çalışmı~ 

olmak ücret . kategorilerinde, ça

lışanlar lehine önemli avantajlar 

sağlamaktadır. · . 

Diğer hususlar arasında şutıl~rı 
belirtmek istiyorum. 

Endüstride yer almak onun ko

şullarına uyum sağlamakla müm

kündür. Özellikle ilk adımı atan

ların çok özverili çalışmaları, öğ

remİlek için çok istekli olmaları ge

rekmektedir. 

Deneyimsiz yeni bir elemanı i~e 
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almak bir yatırım olduğu kadar bir kurulu~lardan talep ve temin ede

riski de ta~ımaktadır. rek öğrencilerine kullandırılmaları 

Eczacıl;:ırıh 2-3 yıllık adaptasyon ·en pratik yol olarak görülmektedir. 

ve ~ndüstri bilgileri edinme dö

·neminden sonra, bilgi ve verim -dü

zeyinin arttığı bir sırada eczane 

açmak amacıyla endüstriden ay

rılmaları, önceki yıllarda sıkça kar

şılaşılan bir durum idi. Bu durum 

e~it koşullardaki adaylar arasından 

eczacıların seçilmemesi ihtimalini 

de kuvyetlendiriyordu. Özel giri~im 

imkanı olmayan veya çok az olan 

diğer meslek sahiplerinin işveren 

tarafından tercih edilmelerine sebep 

olabiliyordu. Bu durumun devam 

etmediğine inanmak istiyorum. 

Bir. başka husus Bezacılık öğ

rencilerinin endüstride yaptıkları 

Yabancı lisan bilen, endüstriye ilgi 

duyan ve 5-6 sömestreyi a~mı~ ye

tenekli öğrencilerin stajlarını en

düstride yapmalarını sağlamak sa

dece onların ki~isel çabalarına terk 

edilmemelidir. Öğretim kurulu~ları 

ve TEB bu konuda aktif düzenleyici 

olmalıdırlar. Öğrencinin endüstriyi 

tanıması ve öğrenmesinin; en

düstrinin ise potansiyel teknik ele

manını tanımasının en pratik ve en 

ekonomik yolu; çiddi kriterlerle dü

zenlenmi~ "Endüstri Stajının" ya

pılmasını sağlamaktır. Bu doğal ola

rak Endüstri 1 Üniversite 1 Öğrenci 
diyaloğunda gelişmeleri de be-

"Staj"a bir düzert getirilememi~ ol- raberinde getirecektir. 

masıdır. Halen yedi fakültemiz için 

1967'de İstanbul Ecza cı 

Odası'nda görev yaptığım sırada bu 

konu ile ilgili olarak ba~lattığımız 

giri~imleri 1980-1983'de TEB yö

netiminde iken belirgin bir düzeye 

ulaştırabilmüıtik. Ancak öğrenci 

stajlarının TEB şemsiyesi altında or

ganize edilmesi konusunda da de

vamlılık sağlanamadı. Eczaemın 

ba~ka bir endüstri dalında staj 

yapma olanağı yok iken ilaç en

düstrisinde eczacılardan daha fazla 

YÖK'ün belirlediği eczacı öğrenci 

kontenjanı 808 (95 /96 öğrenim yılı) 

olup yılda yaklaşık 500-650 eczacı 

mezun olmaktadır. 

Ülkemizde çalışma hayatında 

20.000 eczaemın yer aldığı ve bun

ların %1,5-2 kadarının · endüstride 

yer aldıkları bilinmektedir. İlaç sa

nayiinde ileri ülkelerde bu oranın 

%4-6 olduğu gözlenmektedir. 

Gelecek be~ yıllık dönemde, en

düstride eczacı istihdamının iki ka-

sayıda diğer meslek öğrencilerinin tına çıkacağı ve mevcut istihdam 

staj yaptıklarını belirtmek yanlış ol- · trendinde büyük değişiklikler ol-

mayacaktır. Fakülteleriınİzin or

taklaşa belirleyecekleri yıllık stajyer 

kontenjanını endüstriyi temsil eden 

mayacağı varsayımlarından hareket 

edildiğinde beş yıl içerisinde mezun 

olması beklenen 3.000 y~ni ec-
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zacının sadece %13-14'üne en

düstride i~ bulma olanağı do

ğabileceği görülmektedir. 

Endüstride eczacı istihdamının · 

iki katına çıkabilmesinin temel ko

~ulu endüstrinin beklentilerinin kar

~ılanmasıdır. Belli ba~lı beklentiler 

içinde; çalı~ma alanında kararlılık, 

i~letme ve yönetim bilgileri, GMP, 

Kalite Güvencesi 1 Kalite Kontrol, 

Yeni İlaçlar ve üretim teknikleri, İlaç 

Hammaddeleri üretimi temel pro-
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sesleri, Farmasötik Mühendislik, İlaç 
üretim makinaları, enstrümental 
analiz konuları yer almaktadır. , 

Eczacı 1 sanayii birlikteliğinin 

artmasının ilgili kesimler ve toplum 
yararına olacağına inanıyorum. 

KAYNAKLAR 
Prof. Dr. T. Baytop Türk Eczacılık Tarihi, 
1985 syf. i 91 

2 iEiS anketi 1995. 
3 i E iS - Türkiye'de ilaç 1980/1996 
4 iEiS türkiye'de ilaç 1993-94-95-96 
5 N. Turan ilaç Sanayii Eczacı ve Eğitim, 

GE, Mart 1995, sayı 23. 
6 TES 1. Ulusal Eczacılık Eğitimi Kurultayı 

Nisan/95; syf.85. 




