
 

TEB 33. BÖLGE AFYONKARAHİSAR ECZACI ODASI 

01 NİSAN - 30 HAZİRAN 2021 

ÇALIŞMA RAPORU 

Meslektaşlarımızın harcamalarında indirim alabilmeleri için yönetim kurulumuz 

tarafından Nisan ve Mayıs aylarında ilgili kurumlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Odamız ve İstek Okulları Afyon Kampüsü arasında yapılan sözleşme 

neticesinde üyelerimize ve birinci derecede yakınlarına %15 indirim imkanı 

sağlanmıştır.  

Odamız ve TED Afyon Koleji arasında yapılan sözleşme neticesinde üyelerimize 

ve birinci derecede yakınlarına %10 indirim imkanı sağlanmıştır.  

Odamız ve Bahçeşehir Koleji arasında yapılan sözleşme neticesinde üyelerimize 

ve birinci derecede yakınlarına %25 indirim imkanı sağlanmıştır.  

Odamız ve Fuar Hastanesi arasında yapılan sözleşme neticesinde üyelerimize 

ve birinci derecede yakınlarına %10 indirim imkanı sağlanmıştır.  

Odamız ve Zorlu-Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş ile yapılan anlaşma 

neticesinde, başvuru yapan meslektaşlarımızın eczanelerinde geçerli olmak üzere 

elektrik faturalarında %8 indirim imkanı sağlanmıştır. 

07 Nisan 2021 tarihinde Galvus-met'in stok zararlarının karşılama yönteminin, 

özellikle fotoğraf gönderiminin eczaneler için kabul edilemez olduğu, farklı bir 

yöntem için birliğimiz ile çalışma yapılması gerektiği ile ilgili olarak Novartis'e yazı 

gönderilmiş ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Birliğimiz ve Novartis'in görüşmeleri 

neticesinde firma tarafından eczanelerden fotoğraf istenmesinden vazgeçilmiş, 

öncelikle eczane programlarına uygulanacak bir yöntem ile stok bildirimi yapılması 

kararlaştırılmıştır.   

12 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen Afyonkarahisar Valiliği İl Pandemi Kurulu 

toplantısına Ecz.Alper Pehlivanlı katılım sağlamıştır. 

18 Nisan 2021 tarihinde odamız ve 8 eczacı odasının işbirliği ile; Radyasyon 

Onkolojisi Uzmanı Prof.Dr.Berrin Pehlivan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Covid-19, 

aşılar ve 50 soruda kanser" konulu online söyleşi düzenlenmiştir. 

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme neticesinde Mayıs 

ayında tam kapanma süresince eczane personelinin sokağa çıkma kısıtlamasından 

muaf olması için manuel alınan görev belgesinin yeterli olması sağlanmıştır. 

10 Mayıs 2021 tarihinde odamız tarafından temin edilen masaüstü bayrakların, 

eczanelere gönderimi gerçekleştirilmiştir.  



 

11 Mayıs 2021 tarihinde 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle basın açıklamasında 

bulunulmuştur. Açıklamada, pandemi süresince eczanelerin ve odamızın yaptığı 

çalışmalar dile getirilmiştir.  

 17 Mayıs 2021 tarihinde eczanelerin e-faturaya geçebilmeleri için öncelikle 

meslektaşlarımızın e-imza temin etmeleri, e-imzası olan meslektaşlarımızın da e-imza 

geçerlilik sürelerini kontrol edip, süresi dolan e-imzanın süresinin uzatılması ile ilgili 

olarak duyuru yayınlanmıştır. 

18 Mayıs 2021 tarihinde Ecz.Alper Pehlivanlı ve Ecz.Hakan Demir, Dinar ve 

Başmakçı ilçelerindeki tüm eczaneleri ziyaret etmiş ve mesleğinde 40 yılını dolduran 

meslektaşlarımıza plaket takdiminde bulunmuşlardır. 

20 Mayıs 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuz Afyonkrahisar Valisi Sayın 

Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etmiştir. Ziyarette, pandemide eczanelerin ve 

odamızın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. 

20 Mayıs 2021 tarihinde Ecz.Alper Pehlivanlı ve Ecz.Hakan Demir, Sandıklı ve 

Sinanpaşa ilçelerindeki eczaneleri ziyaret ederek mesleğinde 40 yılını dolduran 

meslektaşlarımıza plaket takdiminde bulunmuşlardır. 

25 Mayıs 2021 tarihinde E-faturaya geçiş işlemleri ile ilgili olarak bilgilendirme 

toplantısı online olarak düzenlenmiştir.  

26 Mayıs 2021 tarihinde Ecz.Alper Pehlivanlı, Afyonkarahisar SSGM Müdürü Ecz.Çağrı 

Karalar'ı ziyaret etmiştir. 

27 Mayıs 2021 tarihinde Ecz.Alper Pehlivanlı, Ecz.Hakan Demir ve Ecz.Ahmet 

Kürşat Sarı, Emirdağ ve Bolvadin ilçelerindeki tüm eczaneleri ziyaret etmiş ve 

mesleğinde 40 yılını dolduran meslektaşlarımıza plaket takdiminde bulunmuşlardır. 

01 Haziran 2021 tarihinde Ecz.Alper Pehlivanlı ve Ecz.Bülent Eser 

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Karakuş'u ziyaret etmiştir. 

04 Haziran 2021 tarihinde Ecz.Alper Pehlivanlı, Kanal 3 televizyonunun canlı 

yayınına katılım sağlamış ve eczacılık mesleği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştur. 

08 Haziran 2021 tarihinde Ecz.Alper Pehlivanlı, Ecz.Hakan Demir ve Ecz.Ahmet 

Kürşat Sarı, Çay, Sultandağı ve Çobanlar ilçelerindeki eczaneleri ve Sultandağı 

Belediye Başkanı Ecz.Mehmet Aldırmaz'ı ziyaret etmiş ve mesleğinde 40 yılını 

dolduran meslektaşlarımıza plaket takdiminde bulunmuşlardır. 

08 Haziran 2021 tarihinde Ecz. Alper Pehlivanlı, aşı karşıtlığı ile ilgili olarak, yerel 

basına açıklamalarda bulunmuştur. 



 

16 Haziran 2021 tarihinde Ecz. Alper Pehlivanlı, Bursa'da düzenlenen Bursa Ecza 

Kooperatifi 2021 yılı değerlendirme toplantısına odamızı temsil etmek üzere katılım 

sağlamıştır. 

21 Haziran 2021 tarihinde yönetim kurulumuz, Afyonkarahisar Valisi Sayın 

Gökmen Çiçek ile birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi karşısında bulunan 

eczaneleri ziyaret etmiştir. 

23 Haziran 2021 tarihinde yönetim kurulumuz Afyonkarahisar SGK İl Müdürü 

Samet Fidan'ı ziyaret etmişlerdir. 

23 Haziran 2021 tarihinde Ecz.Alper Pehlivanlı, Ecz.Hakan Demir ve Ecz.Ahmet 

Kürşat Sarı, İhsaniye ilçesindeki eczaneleri ziyaret ederek mesleğinde 40 yılını 

dolduran meslektaşlarımıza plaket takdiminde bulunmuşlardır. 

30 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da düzenlenen TEB Kadın Eczacılar Çalışma 

Grubu Toplantısına Ecz.Özlem Kılınçkaya ve Ecz.Canan Atlı katılım sağlamıştır. 

Rahmetli oda başkanımız Ecz.Melih Köken için, odamıza taziye ziyaretlerinde 

bulunan Afyonkarahisar milletvekillerine iade-i ziyarette bulunmak amacıyla,              

30 Haziran 2021 tarihinde yönetim kurulumuz TBMM'de ziyaretlerde bulunmuştur. 

 

Büro İşlemleri : 

 237 eczane eczacısı olmak üzere, toplamda 310 kayıtlı üyesi bulunan odamıza son üç 

ayda 3 yeni eczane açılış işlemleri yapıldı. 

 Odamız tarafından, yeni eczane açan veya eczanesini nakil eden meslektaşlarımızın 

belgeleri taranarak Eczacı Bilgi sistemine kaydedildi. 

 SGK İtiraz Komisyonu toplantılarına odamızı temsil etmek üzere katılım sağlandı. 

 Yardımcı Eczacı Yerleştirme işlemleri yapıldı. 

 Düzenli olarak güncellenen internet sitemizde son üç ay içerisinde 114 adet Web 

duyurusu yayınlandı.  

 İlgili kurumlara ve meslektaşlarımıza toplamda 64 adet yazı gönderildi. 

 

 


