
Ankara Eczacı Odası Başkanı’ndan “Pandemi Döneminde Eczacıların Etkin Rolü” 

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ 29.05.2020 
tarihinde, Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Sayın Taner ERCANLI ile Covid-19 
Pandemi sürecine ilişkin bir röportaj gerçekleştirdi. 

 

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: Taner Bey öncelikle Ankara Barosu Covid-19 Bülteni’mize 
sağlamış olduğunuz katkıdan dolayı kurulum adına size çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz 
başlayalım.  

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: Biz teşekkür ederiz. Tabi, başlayalım. 

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: Salgın sürecinde eczanelerin ne denli kritik bir öneme sahip 
olduğu bir kez daha anlaşıldı. Sizce bunun sebebi nedir? 

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: Aralık ayı itibariyle birkaç ülkede başlayıp takip eden 3 ay 
içerisinde tüm dünyaya yayılan ve sağlık sistemlerini çökme noktasına getiren Covid-19 
süreci, birinci basamak sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha 
anlaşılmasına neden olmuştur. Birinci basamak sağlık hizmetini en genel haliyle tanımlarsak 
teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin kolayca 
ulaşabildikleri; düşük maliyetli, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur. 31 Nisan 2019 
tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019/10 sayılı Genelge ile eczaneler birinci 
basamak sağlık kuruluşu kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda eczacılarımız bu bilinçle 
görevlerinin farkındalığıyla kesintisiz hizmet vermişlerdir. Dolayısıyla eczaneler, salgın 
esnasında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle sağlık sistemi işleyişinin aksamaması adına, 
hastaların doğrudan ulaşabildikleri son derece önemli kurumlardır. Bu bakımdan halkın ilk 
müracaat ettiği sağlık profesyoneli olan eczacıların önemi, içinde bulunduğumuz dönemde 
fazlasıyla ortaya çıkmıştır. Eczaneler bu süreçte, halkın bilinçlendirilmesi, alınan tedbirlerin 
anlatılması, raporlu kronik rahatsızlığı olan hastaların aile hekimine veya hastanelere 



gitmeden eczaneler tarafından reçetelendirilmesi, ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmetinin 
aksatılmadan verilmesi gibi uygulamalarla bulaş riskini azaltma yönünde büyük katkılar 
sunuyorlar. Tüm bunların yanında eczaneler halkla iç içe olmaları bakımından aynı zamanda 
bir güven unsurudur. Ayrıca ilacın yapım aşamasından, ruhsatlandırılmasına, hastaya 
ulaşmasına kadar her aşamada eczacı var. Meslektaşlarımız bu salgına set çekerek cephenin 
en önünde çarpışarak halk sağlığına büyük katkı koydular, aldıkları tedbirlerle halka örnek 
oldular. Bu bağlamda ülkemizin 27 bin noktasındaki eczanelerde, kamu kurumlarında, ecza 
depolarında, sanayide ve üniversitelerde görev yapan eczacılar, ilaç ve sağlık danışmanlığı 
görevlerini titizlikle yerine getirerek salgın nedeniyle oluşacak zararı en aza indirmek 
amacıyla 7 gün 24 saat süreyle canla başla çalışmaktadır. 

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: Covid-19 sürecinde eczanelerde ne gibi önlemler aldınız? 
Vatandaş bu önlemlere kolaylıkla uyum sağladı mı? 

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: Süreçte biz Ankara Eczacı Odası hastalığın ciddiyetini 
erkenden anlayarak hemen harekete geçtik. İlk etapta henüz ülkemizde vaka görülmemişken 
Akademi Komisyonumuzla beraber Ankara'daki meslektaşlarımızı yeni tip korona virüs 
hakkında bilgilendirmek için Bilim Kurulu üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Serhat Ünal’ın 
sunumuyla meslektaşlarımızın çok büyük katılım gösterdiği bir eğitim düzenledik. Eğitim 
videomuzu odamızın web sayfasında yayınlayarak tüm meslektaşlarımıza ulaşılabilir hale 
getirdik. İki gün sonra Türkiye’de ilk vaka görüldü. Akabinde halkımızı bilinçlendirmek 
amacıyla afişler hazırlayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ulaşım araçlarına 
asılmalarını sağladık. Sosyal medya içerikleri ve basın açıklamalarıyla hem meslektaşlarımızı 
hem de yurttaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarında bulunduk. Ardından eczanelerimizde ve 
Odamızda uygulamak üzere eylem planı hazırladık ve uyulması gereken kuralları planımızda 
belirttik. Odamızın 24 saat kesintisiz hizmet verdiği kan ürünü ve diyaliz reçetelerinin 
dağıtımının yapıldığı birimde tedbirlerimizi alarak enfeksiyona açık bu grup hastalarımızı 
koruduk. Çalışan personelimiz ile ilgili tedbirleri aldık. Sonrasında eczanelerimizin 
dezenfekte edilmesi için büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla görüşerek 
dezenfeksiyon işlemlerine başladık. Nöbetçi eczanelerimize nöbet paketleri gönderdik. 
Eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza koruyucu tıbbi ekipman desteği sağladık. Covid-
19'a yakalanma ihtimali bulunan ve bu sebeple eczanesini kapatacak meslektaşlarımızın 
maddi zararını karşılamak için destek paketi açıkladık. Normalleşme süreci için de 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: Sokağa çıkma kısıtlaması kararlarında nöbetçi eczanelerin 
sayısı artırılmak kaydıyla hizmet verilmeye devam ediliyor. Hâlihazırdaki nöbetçi 
eczane sayısı insanların ilaç hizmeti ihtiyacını karşılamaya yeterli midir? 

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: İçerisinde bulunduğumuz gün itibariyle nöbetçi eczane 
eksikliğinden kaynaklı hiçbir sorun ortaya çıkmadı. Sürecin en başında aldığımız önlemlerle 
nöbetçi eczane sayısını artırmaya yönelik planlarımızı hazırlamıştık. Şu an itibariyle hazırda 
bekletilen ilave tedbirleri herhangi bir aksilik yaşanmadığı için uygulamaya koymuş değiliz. 
Ancak dediğim gibi har an yaşanabilecek olağanüstü bir duruma karşı teyakkuz halindeyiz. 

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: Eczanelerin maske dağıtımında ön plana çıkarılması ne 
gibi sonuçları beraberinde getirdi? 



Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: Biz her zaman şunu söylüyoruz. Sağlık ürünlerini doğru 
kaliteli ve güvenilir kullanmak için en doğru adres eczanelerdir. Maske için de bu böyledir. 
Bizler zaten kamu hizmeti veriyoruz. Maske konusundaki bizim itirazımız maske dağıtmaya 
değil, 27 bin eczanenin milyonlarca vatandaşın maske yükünü kaldıramayacağı, oluşan 
yoğunluktan dolayı danışmanlık hizmetini yeterince veremeyeceği ve bu yoğunluğun vaka 
sayısını artıracağı yönündeydi. Bunun da sürdürülebilir bir şey olmadığını ilettik. Evinden hiç 
çıkmayan vatandaşın mesaj geldiği için maskesini almak üzere evinden çıkıp eczaneye 
gitmesi de bir risk teşkil edecekti. Maskeye halkın çabuk ulaşması için dağıtım kanallarının 
arttırılmasını istedik. 10 gün için verilen 5 maskenin yeterli olmayacağını ve devlet tarafından 
tavan fiyat belirlenerek satışının serbest bırakılmasının uygun olacağını belirttik.  

Burada bazı çevrelerde dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan haberlerde geçen eczacılar 
maske dağıtımına karşı geliyor iddialarının doğru olmadığını bir kez daha belirtmeliyim. 
Bizler aldığımız eğitim ve ettiğimiz yemin icabı sağlık profesyonelleri arasındayız. Bizim 
birinci önceliğimiz koşulsuz şartsız halk sağlığına hizmet etmektir. Durum böyleyken halk 
sağlığına hizmet konusunda maske dağıtımı yapılmasına karşı gelmemiz düşünülemez.  

Ayrıca eczacıları derinden üzen fahiş fiyata ürün satıyor şeklindeki bazı mesnetsiz haber ve 
ithamlarla karşılaştık ve vatandaşlar ile karşı karşıya bırakıldık. Bu haberler kesinlikle 
gerçeği yansıtmamaktadır. Biz ne stokçu ne fırsatçı ne de fahiş fiyata ürün satan kişileriz. 
Bizler halk sağlığı adına kamu hizmeti veriyoruz. Buna yıllardır herhangi bir karşılık 
beklemeden devletin muayene ücretlerinin tahsilâtını yapmamızı örnek verebilirim. Maske 
konusunda en başından beri savunduğumuz maske satışı tavan fiyat belirlenerek serbest 
bırakılmalı fikri uygulamaya konuldu ve vatandaşlarımız maskelere ucuz şekilde ve 
kolaylıkla ulaşabildiler. 

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: 11 Mayıs itibariyle normalleşme takvimi uygulanmaya 
başlandı. Siz bu takvimin içeriğini ve aşamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: Normalleşme takvimi bilim kurulu tarafından üzerinde uzun 
bir süredir çalışılarak detaylıca hazırlanmış oldukça ciddi bir takvimdir. Bu arada şunun da 
altını çizmek zorundayım: En başından beri ilaç konusundaki uzmanlığımızdan 
yararlanılması ve sahadaki pratik uygulamaların aktarılması için Bilim Kurulu’nda eczacı 
meslektaşlarımızın yer almasını talep ettik ama maalesef böyle bir şey yapılmadı. Halbuki 
Kurul’da eczacı ya da eczacıların olması sürece muhakkak katkı sağlayacaktı. Genel süreç 
anlamında dünyaya baktığımızda ülke olarak bu süreci iyi yönettiğimiz herkes tarafından 
kabul edilmektedir. Benim şahsi fikrim de bu yöndedir. Eski bir devlet kültürümüz var. 
Halkımızın devletine olan inancı bu sürece katkıda bulundu. 1 Haziran’dan itibaren çoğu 
yerin açılacağı belirtildi. Aslında süreç bu takvimin uygulanmasından sonra başlayacak. 
Normalleşme sürecinin akıbetini toplum belirleyecek. Sosyal mesafe kuralına, el hijyenine ve 
maske takma gerekliliğine riayet edersek aslında normalleşmeyi biz kendimiz sağlarız. Eğer 
toplumsal olarak bilinçli bir şekilde hareket etmezsek salgın ilerleyen zamanda etkisini 
yeniden artıracaktır. 

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: Süreç içerisinde tedbir açısından kamu kurum ve 
kuruluşlarından herhangi bir yardım talebinde bulundunuz mu? 

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: Bu salgın süreci, güçlü bir sağlık sisteminin önemini yeniden 
kavramamıza olanak sağladı. Dolayısıyla sağlık sisteminin sacayaklarından olan eczacılar ve 



eczaneler ne kadar güçlü olurlarsa o kadar nitelikli sağlık hizmeti vereceklerdir. Bu anlamda 
Sağlık Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bazı taleplerde bulunduk. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi'ne resmi başvuruda bulunarak eczacı ve eczane personelinin ulaşım 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanması ve eczanelerin dezenfekte edilmesini istedik ve olumlu 
yanıt aldık. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde eczane 
çalışma saatlerini değiştirdik. Bir de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uyguladığı ve eczaneleri 
ağır bir mali yük getiren Kamu Kurum İskontolarının kaldırılması talebimiz oldu.  

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: Salgın konusunda önümüzdeki dönem için kaygılarınız 
nelerdir? 

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: Salgının geleceği hakkında çeşitli çalışmalar sonucunda bazı 
raporların gündeme geldiğini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü son zamanlarda yaptığı iki 
açıklamada, en kötü noktadan uzakta olduğumuzu ve 1. aşamanın ortasında bulunduğumuzu 
söyledi. Hastalığın geleceği hakkında farklı teoriler olsa da salgının bir süre daha devam 
edeceği yönünde bir uzlaşı mevcut. Tüm insanlığın içinin rahat olması için en kısa sürede 
aşının bulunmasını ümit ediyorum.  Bugün Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 
birçok Avrupa ülkesi ikinci bir dalgaya hazırlanıyor. Devletlerin ve sağlık sistemlerinin 
kontrolü kaybettiği ciddi bir salgında bundan sonraki sürecin bireysel tedbirlerin kolektif 
biçimde uygulanma başarısına bağlıyorum. Kamu yararına olan bir konuda halkımız bir 
bütün olabiliyor. İnsanlar aylardır dile getirilen önlemleri alırlarsa önümüzdeki dönemde 
hastalık devam etse bile şiddeti azalacaktır. Ancak kişiler, görece hafifleme eğilimi gösteren 
verilere aldanarak davranışlarına dikkat etmez ise gelecek için güzel şeyler söylememiz 
mümkün değil. 

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: Kurulumuzun yönlendirmiş olduğu sorular dışında sizin 
ilave etmek istediğiniz bir husus var mıdır? 

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: Bu süreç içerisinde kazanım olarak nitelendirdiğimiz bir olay 
gerçekleşti. 15 Nisan 2020 tarihinde siyasi partilerin ortak önergesiyle “Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM genel kurulunda 
görüşülerek Sağlıkta Şiddet Kanunu kabul edildi. Bu kapsama birinci derece sağlık kuruluşu 
olarak eczacılar da alındı. Muhakkak bu konuda sizlerin de baroda üyelerinize 
bilgilendirmeleriniz oluyordur. Eczacıların da bir sağlık çalışanı olduğu ve eczanelerin birinci 
basamak sağlık kuruluşu olduğunu sizler de tüm çalışmalarınızda vurgularsanız memnun 
oluruz. Yapılan düzenlemenin Covid-19 salgınında canlarını ortaya koyarak fedakârca 
mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını korumak adına atılan son derece önemli bir adım 
olarak görüyoruz. Umarım bu yasa ile sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin her türlüsü son 
bulur ve bizler de zaten ağır olan koşullarımızın yanında başka sorunlarla uğraşmak zorunda 
kalmayız. 

Son olarak belirtmeliyim ki, kişilerin kendi yaşamlarının yanında başkalarının da hayatını 
düşünmek zorunda kaldığı ve böylelikle ortak hareket etmek mecburiyetinde olduğumuz zor 
bir dönemden geçiyoruz. Eminim ki tüm insanlık, aklın ve bilimin ışığıyla bu günleri 
atlatacaktır. Dilerim herkes, hekimler ve eczacılar başta olmak üzere sağlık otoritelerinin 
koyduğu kurallara uyar ve bir an evvel eskisi gibi korkusuz şekilde beraberce yaşadığımız 
sağlıklı günlere kavuşuruz. Halkımıza da birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum: İlaçlarını 
hekim reçetesi ve eczane danışmanlığında kullanmaya devam etsinler. Sağlık ürünlerini 



internetten temin etmesinler. Eczacılarına güvenip ilaçlarını ve sağlık ürünlerini sadece 
eczanelerden alsınlar. 

Av. Deniz Yağmur GÜNEŞ: Vermiş olduğunuz röportaj için çok teşekkür ederiz. 

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI: Biz teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler dileriz. 

 


