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Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği
(PGED), bu kez bir sosyal sorumluluk
projesi ile gündemde. Birçok kurum,
firma ve şahsın desteğiyle yürütülen
proje kapsamında yıl sonuna kadar 100
dermokozmetik uzmanı yetiştirilecek. Bu
uzmanlar daha sonra eczanelerde istih-
dam edilecek. Pharmetic Girişimci
Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Neylan Zırhlıoğlu, PGED
Dermokozmetik Uzman Komisyon
Başkanı Ayşen Ünlütürk ve Eczane Koçu
Mustafa Özarslan ve kursiyerler Merve
Çizmeci - Gizem Baş’la projeyi konuştuk. 
Neylan hanım, öncelikle Pharmetic
Girişimci Eczacılar Derneği hakkında
okurlarımıza kısaca bilgi verebilir misi-
niz?
PGED yaklaşık yedi yıl önce kurulmuş
genç bir oluşumdur. Derneğimizin tek
bir amacı vardı; Eczacılık mesleğini hak
ettiği yere taşımak ve toplumumuza
“Danışman Eczacı, kimliğimizle sağlık
yardımı sağlamak. İyi eczacılık, ancak
danışman eczacılarla sağlanır. Danışman
eczacılığın temelinde gerekli her konuda
alınan eğitimlerle sağlanan eğitim vardır.
Derneğimizin olmazsa olmazı eğitimdir.
Ayrıca sosyal sorumluluk projelerıde
derneğimiz için çok önemlidir.

Derneğimiz bu gün Türkiye’nin değişik
illerinde hizmet veren 270 vizyoner
eczacı ile yoluna devam etmektedir.
Yürüttüğünüz “Dermokozmetik uzmanı
yetiştirme projesi”ni anlatır mısınız?
Biz PGED olarak bir çok alanda sosyal
sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz.
Dermokozmetik uzman yetiştirme proje-
mizde yola çıkarken üç amacımız vardı;
Birinci amacımız; İşsiz olan ve özellikle
uzun süreli işsiz 18-35 yaş arası kadınla-
rı meslek sahibi yapmak. İkinci amacı-
mız; Başta dernek üyelerimiz olmak
üzere eczanelerimizde kalifiye
Dermokozmetik uzman ihtiyacını karşı-
lamak. Son olarak da sektördeki uzman
çalışma sistemini disipline etmek idi. Bu
projeyi yapılandırmak ve takip için
Derneğimiz içerisinde güçlü bir komis-
yon kurduk. 
Proje nasıl yürütülüyor?
Bu projede yola çıktığımızda başarılı ola-
cağımızdan emindik. Ancak kursiyerlere
vereceğimiz eğitimlerin içeriğinin bu
kadar dolu ve bu denli kapsamlı olacağı-
nı düşünmemiştik. Başta Sayın Mustafa
Özarslan ve Dermokozmetık Uzman
Komisyonu Başkanımız Ecz. Ayşen
Ünlütürk olmak üzere, eleman seçimi ve
eğitmen desteği, projenin finans desteği

için İŞKUR’la görüşmeler, Milli Eğitim
Müdürlüğü onaylarında büyük çabalar
ve uğraşılar verildi. Amacımıza ulaştık
eğitim kalitesinden taviz vermedik. Başta
anatomi, fizyoloji, cilt ve anatomisi, saç,
hamile bebek cilt problemleri, vitamin,
besin takviyeleri, ağız diş sağlığı, cilt
bakım uygulamaları, makyaj uygulama-
ları ve kişisel bakım, satış teknikleri eği-
timleri, müşteri sosyal stilleri eğitimleri
hep konularında uzman olan doktor ve
eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.
Eğitim saat süresi 228 saat ve ayrıca
eczanelerde stajlar yapıldı
-Bu projede nasıl bir çalışma yaptınız
nerelerden destek aldınız?
Öncelikle iyi bir komisyon kurduk.
Sonra projenin koordinatörü olarak
Mustafa Özarslan’ı görevlendirdik.
Komisyonumuzda Ecz. Ayşen Ünlütürk
başkanlığında çalışmalarına başladı.
Uzun süren görüşmeler, onaylar bu süreç
4-5 ay sürdü. Uygun elemanlar seçimler-
le belirlendi. Bu projede desteklerini esir-
gemeyen Şişli Belediyesi Başkanı
Mustafa Sarıgül ve ekibine, Profilo
Alışveriş Merkezi Yönetimine,
Pharmaplus Eğitim ve Danışmanlık
adına Mustafa Özarslan’a, İşkur İstanbul
Bölge Müdürü Muammer Coşkun, iş
ortaklarımız, Pierre Fabre, Loreal, Solgar,
Anne Bebek, Mayaderm, Antis
Kozmetik, TE-HA, Rose Pharma,
Kozmoklinik, Abdiİbrahim, GSK, eğit-
men destekleri için sonsuz teşekkürler. 
Bundan sonra neler yapmayı planlıyor-
sunuz?
Kursiyerlerden ve eczacılarımızdan ina-
nılmaz bir talep var. Çok gururluyuz. İyi
bir proje yaptığımızı bize yansıtıyorlar.
İlk etapta 25 dermokozmetik uzmanımız
mezun oluyor. İkinci sınıf hemen oluştu.
İŞKUR’dan 100 kişi için onay aldık 3.
sınıf dolmak üzere. 2011 yılı sonuna
kadar 100 yetişmiş iş sahibi genç kadını-
mızı eczanelerimizde işe başlatmış olaca-

PGED’den çok önemli bir proje 
PGED yıl sonuna kadar 100 dermokozmetik uzmanı yetiştirecek ve
onları eczanelerde istihdam edecek. Projenin ilerleyen zamanlarda
farklı kentlerde de uygulanması bekleniyor.

Ecz. Ayfer Denizoglu, Mustafa Özarslan,
Ecz. Şebnem Binici, Ecz. Aysen Unluturk
Ecz. Neylan Zirhlioglu 
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ğız. Proje çok zor şartlardan geçti ancak
şimdi yurdumuzun çok değişik illerin-
den talepler geliyor önce Antalya,
Ankara, İzmir olmak üzere bu projeyi
devam devam ettireceğiz ve büyük hede-
fimiz PGED Genel Sekreterimiz Ayfer
Denizoğlu’nun hayali Pharmetic
Academy’i kuracağız. 
Sayın Ayşen Ünlütürk pojeyi detaylı ola-
rak sizden dinliyebilir miyiz?
Projemiz aylardır yaptığımız toplantılar
sonucu hayata geçen büyük bir proje.
PGED - Şişli Belediyesi –İŞKUR ortak
çalışması. Eğitimlerin doktor ve iş ortak-
larımızla projelendirilmesi her ne kadar
zor ve yorucu bir süreç olduysa da ortaya
çıkan proje gerçekten beni ve komisyo-
numuzu dolayısı ile derneğimizi çok
mutlu etti. Proje sonunda gerek dermo-
kozmetik gerekse OTC anlamında dona-
nımlı Pharmetic uzmanları yetiştirmiş
olmanın mutluluğunun yanı sıra işsiz
kadınlarımıza iş imkanı sunmak bizi
ayrıca çok çok mutlu etmektedir. 
Kursiyerleri nasıl seçtiniz ve nasıl bir
eğitim aldılar?
Kursiyerlerimizi duyurularımız sonucun-
da müracaat eden yüzlerce aday arasın-
dan seçtik. Öncelikle lise mezunu olma-
ları herhangi bir sabıka kaydı olmaması
ve fizik olarak da uzman olabileceklerine
inandığımız uzman adaylarını mülakatla
seçtik. Eğitime katılan uzman adayları-
mızın gelişimini günden güne takip
etmek gerçekten görülmeye değerdi.
Projeden en büyük kazanımımız ise mes-
lek sahibi olan kadınlarımız. Projemiz
devam edecek ve büyüyecek.
Sayın Mustafa Özarslan bir de sizden
dinleyelim, bu proje fikri nasıl gelişti? 
Süreç sizlerin de bildiğiniz gibi ilaç dışı
sağlık ürünlerinin satış yerinin eczaneler
olması kavramı ile eczanelerde olumlu

gelişmeler oldu olmaya devam ediyor. Bu
hızlı değişim eczaneler geleceğin eczane-
sine hazırlanırken bu alanda çalışacak
kalifiye eleman ihtiyacı çok arttı. Bu
alandaki bu açığı ancak sosyal sorumlu-
luk projesi ve büyük destekle çözebilir-
dik. Bu projede en önemli yeri İŞKUR
tutuyor, kursiyerlerimize günlük 15 TL
yol ve yemek parası veriyor ayrıca işe
alan eczanelerin yerine 42 aya kadar
SSK’sını İŞKUR ödüyor. Bu alanda eğiti-
me çok önem veren PGED var, ben de
tecrübe yetenek ve diyaloglarımı koya-
rak yola çıktık. 
Siz bu projenin neresindesiniz?
Bu projenin aslında her yerinde oldum.
Projenin düşünme aşamasından, adının
bulunması, onayların alınması elemanla-
rın seçimi ve eğitimin takibi. Bu konuda
bana güvenen ve koordinatörlüğü,
sorumluluk ve yetki ile veren PGED
yönetim kuruluna sonsuz teşekkürler.
Projeyi çok önemsiyorum aldığım
sorumluluğu en iyi şekilde yerine getir-
mek ve iş arayan genç kızlarımıza iş
imkanı, kalifiye uzman arayan eczanele-
re eleman ihtiyacını karşılamaktan

büyük keyif alacağım. Böyle bir projede
olmak benim için büyük onur. 
Proje ne zaman bitecek?
Yıl sonunda 100 kalifiye iyi yetişmiş
genç kızımız mezun olmuş işe başlamış
olacak. 25 kişilik sınıflarda eğitim alıyor-
lar. Gerek fiziki koşullar olarak gerekse
aldıkları eğitimler son derece çağdaş ve
kaliteli. Bu proje uzun sürecek tüm
Türkiye’de dermokozmetik uzman ele-
man ihtiyaçlarını karşılayacağız, böylece
yüzlerce genç kızımız meslek dolayısı ile
iş sahibi olacak. 
Sonuçlarını izleyebilecek misiniz?
Tabii ki izleyebileceğiz. Eleman sınava
girecek başarılı olursa Milli Eğitim –
PGED onaylı sertifika alacak başarılı
olanlar kişilik yapısına uygun yine başa-
rılı olabilecekleri eczanelerde işe başlaya-
caklar. En az 6 ay aynı işyerinde çalışma-
sı İŞKUR desteği açısından önemli. Bu
arkadaşlarımızın başarısını eczaneleri-
mizde takip edeceğiz. 
Eğitimler sonuçlandıktan sonra neler
yapmayı planlıyorsunuz?
Öncelikle eğitmen desteği veren tüm fir-
malara teşekkür ediyorum, firmalarda
görev yapan alanında uzman eğitmenler-
den eğitim desteği alıyoruz. Bu konuda
PGED’den Ecz. Ayşen Ünlütürk tüm fir-
malarla diyalogları kuruyor ve takip edi-
yor. Anatomi ve fizyoloji konusunda Dr.
Beril Koparan’dan destek alıyoruz. 228
saat teorik ve uygulamalı staj eğitimleri
alıyorlar. Kursiyerlerimizi seçerken
değerlendiriyoruz kursiyerlerimizin bir
çoğu yüksek okul mezunu lise mezunu
olanlarda anlama kapasitesi yüksek bu
nedenle eğitimler başarılı bir şekilde
veriliyor. Tüm Türkiye de bu kursları
açmak ve eczanelerimizde bu konuda
yetişmiş elamanlar olmasını sağlamayı
amaçlıyoruz. 

KURSİYERLER MERVE ÇİZMECİ - GİZEM BAŞ: 
ARTIK BİZİM DE MESLEĞİMİZ VAR
Gelecekteki hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için ilk adım olarak dermokozmetik
eğitimini alarak başladık. Kozmetik, bayanların asla vazgeçemeyeceği ve bitmeye-
cek bir sektördür. Fakat tek başına kozmetik yeterli olmadığından biz bayanlar
gün geçtikçe farklılaşma istediğimiz için dermokozmetiğin hem sağlık hem güzel-
likte önemi büyüktür. 38 Gün İçerisinde Neler Gördük ve Neler Öğrendik? Önce-
likle kendi cildimizi tanımakla başladık. Zamanla vücudumuzda, derimizde ne gibi
değişimlerin olduğu, nasıl yaşlanıldığı, dış faktörlerin vücudumuza nasıl zarar ver-
diğini çok değerli, alanında uzman eğitimcilerden aldık. Bunların yanı sıra saçın
fizyolojisi ve anatomisi, cilt bakımı, mineral ve organik bakım, hamile ve bebek,
ağız ve diş sağlığı, tırnak bakımı, ilaç dışı besin takviyeleri eğitimlerini de aldık.
Dermokozmetik eğitimi ile sadece iş hayatına değil, gündelik hayata bakış açımızı
da değiştiren 'Kişisel Gelişim' derslerini değerli Eczane ve Yaşam Koçu Mustafa
Özarslan'dan aldık. Bu eğitim sayesinde her birimiz bu sektörde kendine güvenen
bireyler olarak iş hayatına adım atıyoruz. 

EYLÜL ECZACI:Layout 1  9/2/11  4:12 PM  Page 34


	32.pdf
	34

