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özet : 1981 yılının istatistiksel verilerine göre günümüzde 11.578 
eczacı 6.335 eczanede sağlık hizmeti vermektedir. İdari açıdan Türkiye 
67 ile bölünmüştür. Bu şehirler arasında en kalabalık olan İstanbul, 
Ankara ve İzmir, diğer 64 şehir ile mukayese edildiğinde farklılıklar 
göstermektedirler. Bu üç şehirde 2.516 eczane ve 5.985 eczacı vardır. İs
tanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerleşme merkezlerini nüfusları ba
kımından değerlendirdiğimizde 10.000'in üzerinde nüfusa sahip 64 ilin 
ve 295 kasaba ve nahiyenin olduğu görülmektedir. Bu alanlardaki ec
zane sayısı 3.873 ve eczacı sayısı 5.593'tür. 10.000'in altında nüfusa sahip 
yerleşme merkezlerinde 620 eczane ve 636 eczacı bulunmaktadır. Ve Tür
kiye'de Coğrafi ve ekonomik bakımdan bu yerleşme merkezlerinde ecza
ne ve eczacıların dağılımı aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir : 

a) Marmara, Ege, Akdeniz ve· Karadeniz kıyıları 
b) Orta, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
Yukarıdaki sınıflandırma gözönüne alındığı takdirde {a} 'da 2/;{ 

oranında, (b)'de ise 1/3 oranında eczacı ve eczaneye rastlanmaktad1.r. 

THE DEVELOPMENT OF GENERAL PRACTICE OF PHARMACY IN 
TURKEY TODAY 

Summary : According to the statistical dala of the year 1981, to
day in Turkey 11.578 pharmacists are giving health service in G.335 
pharmacies. Turkey is divided into 67 cities froın administrative point 

(*) İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, İstanbul. 
( '*) Roche Müstahzarları San. Ltd. Şii., İstanbul. 

( ***) Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara. 
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of view. Among these cities İstanbul, Ankara and İzmir which are the 
mest crowded in eur country show differences when compared with 
the ether 64 cities. There are 2.516 pharmacies and 5.985 pharmacists 
in these three cities. If we want to evaluate the inhabited, centers 
apart from Istanbul, Ankara and İzmir accerding to their populati
ens, there are 64 cities and 295 small towns and districts with a popu
lation ever 10.000. The number of pharmacies in these areas is 3.873 
and the number of pharmacists is 5.593. 

There are 620 pharmacies and 636 pharmacists in inhabited cen
ters having a population under 10.000. And in Turkey according to the 
geographical and econemical position of these inhabited centers, di~t

ribution of the pharmacies and pharmacists can be classified as the 
following : 

a) Marmara, Aegean, Mediterranean and Black Sea Coasts: 
b) Middle, East, South - East Anatolian Zones 
When the classification above is taken into consideration, in (a) 

!here is a ratio of 2/3 and in {b) a ratio of 1/3 pharmacies and phar
macists. 

Devlet İstatistik Enstitüsü !981 

yılı kayıtlarına göre Türkiye'de 

6.335 aktif eczane ve 11.578 aktif 

eczacı bulunmaktadır {ll. Meslek 

dışı çalışan ve durumu belli olma

yan eczacllar da gözönüne alındı

ğında ülkemizdeki eczacı sayısı 

12.059'a çıkmaktadır (2). 

1 - Kamu hizmetlerinde veya 

özel sektörde maaşlı olarak, 

2 - Serbest eczacı olarak (Ec

zane eczacısı). 

Kurumlarda ve serbest çalışaa 

eczacıların kurumlar arası sayısal 

ve oransal dağılımı incelendiğin

de şöyle bir tablo ortaya çıkar (2) : 
Çok genel olarak eczacı Tür

kiye'de iki şekilde çalışmaktadır. 

90 

Eczacının Çalıştığı Alan 

S.S.Y.B. 
Diğer bakanlıklar 

Belediye - özel idareler 

İktisadi devlet teşekkülü 

Sosya1 Sigortalar Kurumu 

üniversiteler 
özel sektör, serbest çalışan meslek 

dışı çalışan ve durumu belli olma yanlar 

(Yukarıdaki değerlendirme yapılırken durumu 
eczacılık dışındaki alanlarda çalışan eczacılar da 
oranlama 12.059 eczacı üzerinden yapılmıştır.) 

Miktar o/o'si 

2.229 18,6 

100 0,8 

29 0,2 

55 0,4 

733 6 

82 0,6 

8.831 7M 

belli olmayan ve 
gözönüne alınmış 



Türkiye idari bakımdan 67 <i
layete ayrılmışllr. Bu vilayetlere 
bağlı ilçeler, ilçelere bağlı olan 
bucaklar ve köyler diğer yerleşim 

merkezlerini oluştururlar. 11, ilçe 
ve bucaklarda eczane ve eczacı bu 
ıunduğu halde köylerde bulunma
maktadır. 

Aktif eczane ve eczacıların ül· 

kemizdeki dağılımı incelendiğin· 

de: 
Eczanelerin 2.516'sı, eczacıla~ 

rın ise 5.985'i üç büyük şehir olan 
İstanbul, Ankara ve İzmir'de top
landığı görülmektedir. Bu rakam
lar Türkiye'deki aktif eczacılar1:1 

o/o46,5'u, aktif eczanelerin ise yak~ 

!aşık olarak %39'udur. 3.873 aktif 
eczane ve 5.593 aktif eczacı 64 il 
ve 295 adet nüfusu 10.000'in üze
rinde bulunan ilçelerde toplanmış

tır. Bu rakamlar da toplam ecza
cıların o/o48,3'ü, eczanelerin ise %61,1 
idir (!, 3). 

Türkiye'de nüfusu 10.000'in al
tında olan merkezlerde kırsal ya
şam özellikleri ağır basmaktadır. 

Nüfusu 10.000'in altında ve idari 
bakımdan ilçe ya da bucak ola,1 
yerleşimlerde total eczacıların o/o5,5'l. 

eczanelerin ise yaklaşık olara1< 
%10'u ( %9,8) bulunmaktadır. Rak· 
kamla ifade etmek istersek bu de
ğerler 620 eczane ve 636 eczacıya 

tekabül etmektedir (!, 3). 

Türkiye'de 1980 nüfus sayımı 

esas alınarak yapılan bir oranla
mada 7;osı kişiye bir eczane ve 
3.863 kişiye bir eczacı düştüğü ·gö

rülmektedir (1, 3). İllerde eczacı 

ve eczane sayısı, eczane başına dü 
şen nüfus ve eczacı başına düşen 

nüfus yönünden incelendiğinde 

eczacı ve eczanenin en yoğun ol· 
duğu ve en az olduğu iller aşağıda
ki tablolarda görüldüğü gibi sıra· 

!anmaktadır (1, 3). (Vilayetlerin 
nüfusları bünyelerindeki ilçe, bu· 

cak ve kasabalarla beraber alın· 

mıştır. Vilayet merkezi değil, vı· 

!ayetin bütünü gözönüne alınmış· 

tır). 

Eczane başına düşen nüfus yö
nünden eczacıların en yoğun oldu
duğu iller: 

Eczane Başın:ı 
:ıı Düşen Nüfus 

İstanbul 3.274 kişi 
İzinir 3.492 kişi 
Aydın 5.097 kişi 
Antalya 5.272 kişi 
Ankara 5.686 kişi 

Eczacı başına düşen nüfus yö· 
nünden eczacıların en yoğun oldu
ğu iller : 

Eczacı Başına 

il Düşen Nüfus 
Ankara 1.077 kişi 
İzmir 1-776 kişi 
İstanbul 2.134 kişi 
Aydın 3.416 kişi 

Antalya 3.531 kişi 

Eczane başına düşen nüfus yö-
nünden eczanelerin 
olduğu iller : 

İl 

Ağrı 

Bitlis 
Bingöl 
Adıyaman 

Kars 
Gümüşhane 

en az yoğun 

Eczane Başın:ı 
Düşen Nüfus 

30.667 kişi 
28.656 kişi 
28.587 kişi 
24.506 kişi 
19.451 kişi 

18.346 kişi 
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Eczacı başına düşen nüfus yö

nünden eczacıların en az yoğun ol
duğu iller : 

Eczacı Başına 

İl Düşen Nüfus 

Bitlis 17.193 kişi 

Kars 16.284 kişi 

Bingöl 15.246 kişi 

Ağrı 14.720 kişi 

Muş 13.745 kişi 

Adıyaman 12.675 kişi 

Siirt 12.040 kişi 

Aktif eczane ve eczacıların 

bölgelere göre dağılımı aşağıda 

gösterilmiştir [!, 3) : 

.Eczane ve eczacı başına düşe.'.1 

nüfusun bölgelere göre dağılımı [yi

ne 1980 yılı nüfus sayımı esas alı 

narak) tetkiki yapıldığında eczacı 

ve eczanelerin yoğunluğuna göre 
bölgeler aşağıdaki gibi sıralanmak

tadır (!, 3) : 

Görüldüğü gibi eczane ve ec~ 

zacımn en yoğun olduğu bölgeler 
1'.1armara, Ege, Trakya ve Akdeniz 

Marmara, Ege ve Trakya'da 
Karadeniz Bölgesinde 
Akdeniz Bölgesinde 
Batı Anadolu'da 

2.964 eczane, 4.738 eczacı <% 46,7 ve % 41,09) 
624 eczane, 937 eczacı [ % Q,8 ve % 8) 

577 eczane, 869 eczacı [ % 9,1 ve % 7,5) 
408 eczane, 591 eczacı C% 6,4 ve % 5,1) 

İç Anadolu'da 
Güneydoğu Anadolu'da 
Doğu Anadolu'da 

1.239 eczane, 3.658 eczacı { % 19,5 ve % 31,5) 

215 eczane, 308 eczacı [ % 3,3 ve % 2,6) 
308 eczane, 477 eczacı (% 4,8 ve % 4,1) 

en az yoğun olduğu bölgeler ise 
Karadeniz ve Doğu bölgeleridir. 

Türkiye'deki bölgeleri sosyal, 
ekonomik ve iklim, yüzey, ulaşım 

gibi coğrafi özellikleri bakımından 
kabaca iki grup altında toplaya
biliriz : 

a) Marmara, Ege, Akdeniz ve 

Karadeniz {Orta ve Batı Karade~ 

niz) bölgeleri, 

bl Orta, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleri. 
(a) 'daki bölgeler (b) 'ye nazaran 

sosyal ve ekonomik yönden daha 

Bölge Eczane Başına Nüfus Eczacı Başına Nüfus 

Marmara, Ege ve Trakya 4.301 kişi 2.696 kişi 

Akdeniz 6.819 kişi 3.876 kişi 

Batı Anadolu 7.894 kişi 5.450 kişi 

İç Anadolu 8.852 kişi 2.993 kişi 

Güneydoğu Anadolu 9.192 kişi 6.416 kişi 

Karadeniz 9.976 kişi 6.643 kişi 

Doğu A.nadolu 18.385 kişi 11.871 kişi 
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çok .gelişmiştir.· Ayrıca iklim, ula

şım ve yüzey (al 'da daha elverişlidir 

ve nüfus yoğunluğu daha yüksek

tir. 
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DÜZ1'LTME 

FABAD Farmasölik Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Mart 1983'de ya· 
yıınlanan makalelerden ikisinde gözden kaçan bazı baskı hataları ver 
almıştır. Düzeltir, özür dileriz. 

1 - «Karsinojenik Etkinin Kısa Süreli' Testler İle Saptanması ve Ames 
Test» adlı makalede : 

a) İngilizce özet başlığı (sayfa 8) 

Yanlış: 

DETERMİNATİON OF THE CARCİNOGENİC ACTİVİTY 
BY ... 
Doğru: 

DETERMINATION OF THE CARCINOGENIC ACTIVITY 
BY ... 

b) 23 numaralı kaynak (sayfa 15) 
Yanlış: 

... «Procedures for Screening Chemicals for Cycasin», J. Natl. 
Cancer Inst. Med., 37, 1 - 10, 1980. 
Doğrn: 

... «Procedures for, Screening Cheınicals tor Carcinogenicity-», 
Br. J. Ind. Med., 37, 1 - 10, 1980. 

2 - «Bazı Benziınidazol TüievlerinU:ı Sentezi ve Bunların Sıçanlarda 
Serum Total Kolesterol ve Trigliserit Seviyelerine Etkisi» adlı 

makalede, sentezi yapılan bileşiklerin genel formülti (sayfa 20) 
aşağıdaki gibi olacaktır : 
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