Bilimsel Eczacılığın Kuruluşunun 182. Yıl Dönümü Nedeni ile 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası
Başkanı Ecz. Çetin KANSIZ’ın yaptığı Basın Açıklamasıdır:
Basınımızın Güzide Temsilcileri,
Bilimsel Eczacılığın 182.Yılında da eczacılık mesleğinin yeminin gereğini yerine getirmek için her
türlü fedakârlıkla halkımızın yanındayız.
Bilimsel Eczacılığın 182.Yıl Dönümünü geçen yıl olduğu gibi Covid-19 salgını dolayısıyla bu yılda
buruk bir şekilde kutlamaktayız. Ramazan Bayramımızın 2.Günü 14 Mayıs 2021 bizim için çok
önemli olan iki anlamlı günü hem meslektaşlarımızla, hem de halkımızla tam kapanma dolayısıyla
evlerimizde geçirmek zorunda kaldık. Bu dönemde, halkımıza sağlık hizmetini aksatmadan sunmak
için nöbetçi eczanelerimiz 24 saat açık, eczacı meslektaşlarımız da görevlerinin başındaydı.
Halkımıza en yakın sağlık danışmanlığı görevini layıkıyla yaparken, vefatıyla bizleri üzüntüye boğan
meslektaşlarımızı ve ebediyete uğurladığımız tüm sağlık çalışanı meslek şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anıyorum. Aynı günlere denk gelen, Kurtuluş Savaşı ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919’un
102.Yıl Dönümü dolayısıyla; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları ve vatan uğruna toprağa
düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Değerli Basın Mensupları,
Salgını önlemenin şifresinin aşıdan geçtiği bilimin bir gerçeğidir. Aşılamada sona gelmiş ülkelerin
tedbirleri ciddi derecede azaltmaları bunu kanıtlamaktadır. Aşı karşıtlığının sağlığımıza,
ekonomimize ve psikolojimize ciddi derecede zararlar vereceği aşikârdır. Sırası gelen kişilerin kendi
sağlıkları kadar yakınlarının ve toplumun sağlığını da düşünerek bir an önce aşılarını yaptırmalarını
hassaten rica ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın aşı teminindeki sorunları en hızlı şekilde çözmesi ve
yerli aşının üretiminin tamamlanması acil beklentimizdir.
Değerli Basın Mensupları,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, toplumun en büyük gücünün gençler olduğunu birçok sözünde ifade etmiştir. Ekonomik ve
mesleki sorunlarımız olmasına rağmen onları ifade etmenin zamanı ve yeri olmadığının
bilincindeyiz. Fakat gençliğin hem milletimizin, hem de devletimizin geleceği olması hasebiyle
sayısına yetişemediğimiz kadar Eczacılık Fakültesinin açılması, telafisi yapılamayacak zararlara sebep
olacaktır. Sadece eczacılık mesleği ile alakalı olmayan bu durum,

binlerce üniversite mezunu insan gücümüzün mesleği ile ilgili iş bulamayıp umutları tükenmiş,
kendisini değersiz hisseden gençlik çözüm bulunması gereken en önemli sorunumuzdur. Bu
konudaki planlamanın ivedi yapılması, gençliğimizin umutsuzluğuna çare bulunması devletimizin
ana görevidir.
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