
ROPORTAJ 

Funda Eczanesi 

Mercek Mimar hk ile bastan asag; yenilendi 

Ger�ekten cok hos, cok ferah bir eczane 
olmus. Emeklerinize saghk. Peki, 
konsept, renkler gibi ince detaylar 
konusunda da MERCEK MiMARLIK ile 
birlikte mi karar verdiniz? Nas1I bir siirec 

ya�and1? 
Evet, pek c;:ok kez ben, mimar kardesirn ve 
MERCEK MiMARLIK istisare toplantilan 

yaparak bu guzel sonuca ulastrk ... 

Siz burada kokli.i bir eczanesiniz 
ve mi.idevimleriniz var. Onlar nasrl 

karsiladrlar bu degi�imi? 
Son bir vtldir yer degi�ikligini tom hastalan 
rmza iletmeye casilrnrstrk ve hastalanrmzm 
daha cok faydalanacaqi bir eczane oiacaq: 
bilgisini de verrnistik, Sonuc;: olumlu oldu. 
Tum hastalanrmz c;:ok memnun olduqunu 
bize iletiyorlar. Bizier de onlann memnuni 
yeti karsmda ne kadar dcqru bir �ey vapti 

g1m1z1 bir kez daha anhyoruz, 

Sorulanma devam etmeden once 
eczanenizde bir �ey dikkatimi �ekti. Siz 
haricinde bir eczaci arkadasuuz daha 
size e�lik ediyor. Bu pek srk rastlad1g1m 
bir durum degil. 
Evet, hakhsrruz. Bu cok srk rastlarnlan bir 
durum degil ama bunun deqisrnesi gerekti 
gine vurekten inarnyorum. Bu yuzden hem 
ornek olmasi hem de bu sistemin vavqrn 

lasrnasiru saqlarnak icin biz burada sadece 
meslektasrmla degil, butun bir ekip olarak 

devam etmekteyim. Bence ozellikle gunu   

rnuzde bu kadar cok yenilikten ve deqlsen 

eczanelerden soz ederken eczacrlanrruzm da 
kendisini q e l i s t i r rn e v e  devam etmesi sart, 

Eczanenizi yenileme fikri nasrl ortaya 

�1kt1? 
Bir eczaci olarak yenilikc;: i ve d e g i � i m e  aok ve 
b i r  o  kadar da rnerakh biriyim. Proje ve f ikir 
Oretmeyi de cok severim. (GOIOyor.) Fakat 
b ir onceki eczanem kucuktu ve dar alanda 
bu istek lerimi yerine getiremiyordum. ozel 

l ikle daha rahat hasta d a ru s m a n h q :  yapabile  

ceqirn bir alan qelistirmek istedim.  

K1sa bir sure once yenilenen ve yeni yerinde hizmete baslavan kfi§e yazanm1z Eczaci Funda 
Akta§'m eczanesini ziyarete gittik. Buyuk�ekmece Atirus AVM'de hizmet vermeye devam 
eden Funda Eczanesi'nin yeni hal in i  pek bir begendik. 

D II 

F
unda Eczanesi'nin sahibi Eczac: Funda 
Aktas'i dergimizi takip edenler cok iyi 
bilirler. Funda Har nm bu qune kadar 

bizleri bilgi ve birikimiy le d o n a n rru s  vazi 

lanyla kosesinde karsdadi ve katsilamava 

da devam ediyor. Yaklasik b ir kac;: ay once 
eczanesinin hem yerini hem de dizayruru 

bastan a � a g 1  yeniledi. Bizier de "Havirh 

olsun"a g ittik ve cok quzel bir eczaneyle kar 

silastik. Hep birlikte c a v l a n rru z :  yudum larken 
keyifli de bir sohbet qerceklestirdlk. Mercek 
Mimarhk ile yolu kesisen Funda Hamm, 
zaten kafasma koyduqu yenilenme projesine 
hrz verrnis ve ortaya da bovlesi ferah ve 
steak bir ortam cikrrus. Ne diyelim; "Bereketi 
bol, yolu aok, rnutluluqu daim olsun ... " Bu surecte MERCEK MiMARLIK ile 

cahstrmz. Yollanmz nasrl kesi�ti? 
Oncelikle sizi biraz tamyahm m1? Bizier Kars.lasmarruz tamamen tesaduf o ldu .  Bu 
biliyoruz ama okuyucularmuz da biraz tesaduf de bovlesi quzel bir calisrnava vesile 
fikir sahibi olsunlar. olduqu ic;:in cok mutluyum. Planladrqim, 
istanb u l Oniversitesi Eczacihk Fakultesi ve qonlurnde yatan bir eczane ortaya crktr, 

Arel Oniversitesi Optisyenlik Bolurnu mezu- Karsihkh olarak birbirimizi cok iyi anladik ve 
nuyum. Egitim havatuna Fitoterapi yuksek ortaya guzel b ir is cikardik diye dusunuvo- 
lisans: yaparak istanbu l Oniversitesi'nde rum. Siz ne dersiniz? 
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cok profesyonelce isirnizi yurutuyoruz. 

Ekibimizi kisaca tanrtavrrn isterseniz; Eczact 

Melis l leri, Estetisyen Meral Alkan, Eczao 

Sezer Cleek, Saghk ve Hijyen Sorumlusu 

Zuhal Utanc ve Grda Teknikeri $eyda 

Cahaloqlu, 

Son zamanlarda yeni eczaneler, 

gelecegin eczaneleri gibi duyumlar 

ahyoruz. Siz bu konuda ne 

du�unuyorsunuz? Yeni nesil eczaneler 

ve eczacrlar diye bir �ey var m1? 

Ashnda deqisirn sart. Mumkun olduqunca 

her eczanemizin deqisime ayak uvdurrnasi 

ve hastalann daha fazla fayda saglayacag1 

ortam hazulamasr kacrrulrnaz ... 

Genel olarak bir trend var m1? 

Genel olarak tabii ki bir trendden bahset 

mek rnurnkun, Bana qorevse bu trendden 

de ate ihtlvac oldu artrk, Hastalanrruzm en 

fazla fayda saqlavacaqr, birinci basamak 

saqhk kurulusu eczanelerimiz ve bizler de en 

vakrn saqhk darusaruvrz. Hal boyle olunca 

bunun hakkim verecek bir duzenleme de 

kacmrlrnaz. 

Eczacihk mesleginin zorluklanru az 

cok biliyoruz ve bu zorluklar maalesef 

artryor, Bu �artlar altmda bir eczaci 

olmanm zorluklan ve bunlarla nassl ba�a 

�1ktgm1zdan biraz bahseder misiniz? 

Eczaohk rnesleqi ashnda qercekten insana 

her sekilde fayda saqlayan, insarnn ruhuna 

dokunan bir meslek. Her yastan, her cinsi 

yetten kisivle karsrlastiqrrruz ve asla aynm 

qozetmeksizln i lgi ve alaka qosterrneve 

6zen qosterdiqirniz bir meslek: Eczacrhk. 

Ben rnesleqirni cok buvuk bir keyifle vapi 
yorum ve bu sene 20. vrhrru kutladrqim 
rnesleqirnden cok da memnunum. iyi ki 

eczac: olrnusurn, Bizim icin kotu olan yarn, 

vasadrqmuz kosullardakl ticaret krsrru, 

Keske rnesleqirnizin bu krsrru icin bizimle 

cahsrnas: zorunlu isletrne mezunu arkadas 
lanrruz olsa ... 

Eczanelerimizde OTC urunlerln yeri daha 

bir onem kezandi ve daha da kazanacak. 

Siz bu konuda ne du�unuyorsunuz? 

OTC urunlerinin kesinlikle eczanelerimizde 

olrnasrru ve hastalanrruzm favdalandmlmas: 
qerektiqini dusunuvorurn, 

ROPORTAJ 

G1da takviyeleri konusunda da eczacrlar 

hem bilgi birikimleri hem de konumlan 

geregi kilit isimler. Siz bu konuda ne 

du�unuyorsunuz? 

Biz eczaolar mezun olurken qercekten cok 

buyuk bir bilg i donarurru ile mezun oluyoruz. 

Bu yuzden her turlu qrda takviyesi ve bilg isi 

i le hastalanrmza fayda saqlavabiliriz ve 

onlann sikavetlerini hafifletebilir hatta orta 

dan kaldrrabiliriz. 

Eczanesini yenilemeyi du�unen 

meslektaslanruza MERCEK MiMARLIK'1 

tavsiye eder misiniz? 

MERCEK M iMARLIGI tabii ki tavsiye ediyo 
ruz. Seviyeli cahsrna ortarru ile bizim mimar 
hk anlavrsuruza uygun ortak bir cahsma sekli 
qosterdiler, Her -;;ey istedlqimlz gibi oldu. 

Sizlerin aracil1g1yla bir kez daha tesekkur 
ediyoruz kendilerine ... 

Son olarak eklemek istediginiz bir �eyler 

var m1? 

Benim en sevdiqirn slogarnm; "Eczaciruz 

en yakm saqhk damsmarumzdir." diyorum. 

Bir eczact olarak ilk oncehqirn; her hasta 
rrun sikavetlerine cozum bularak, sonuc 

odakh fayda saqlamak olrnustur ve de hep 

ovle olmaya da devam edecek. En buyuk 

zenqinllqim; 20. vtldrr eczaohk vaptiqrrn 
Buvukcekrnece'de quvenilir, cozurn odakh 

bir eczaci olabilmeyi basarabilmektir, 
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