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IEIS. MU'DEN EGITIMVE INSAN
KAYNAGI ALANTNDA ig sinliGi
ilag endiistrisinin 6ncii kurulugu ilag Endiistrisi igverenler Sendikasr (iniS) ve Tiirkiye'nin
iinde gelen iiniversitelerinden Marmara Universitesi 27 Mart 2018 tarihinde, ilagta e$tim ve
insan kayna$l alanrnda iinemli bir protokole imza attl
iEiS Yonetim I(urulu Baqkam Nezih
Barut ve Marmara Universitesi Ecza-
crhk Faicultesi Dekam Prof. Dr. Guniz
I(ugukguzel tarafindan imzalanan
protol<ol, ilaq endustrisinin gereksi-
nimlerine yonelik donarumda eczacr
yetigtirmek ve eczacilara egitimlerine
uygun istihdam alanlan yaratmak
amacnr taglyor.

Protol(ol, lisans duzeyindeki oirenclle-
rin staj surecinin ve ara$tuma proje-
lerinin ilaq endustrisinin gereksinlm-
lerine uygun olarak qekillendirilmesi,
mezun o$rencilerin uygun lisansustu
projelere yonlendirilmesi, Marmara
Universitesi Eczacrhk Fakultesi ve iEiS
tarafindan mufredatrn ilaq endustri-
sinin gereksinimleri dogrultusunda
belirlenmesin e yoneli l< qairgma
yapilmasr gibi maddeler iqeriyor.
inis'in iqbirliSi yaphfi universite sayrsr
bu protokol ile birlikte 5'e yukseldi.
I(onuyla ilgili goruElerini aktaran iEiS
Yonetim I(urulu Baqkam Nezih Barut,
iiaq endustrisi olarak universite iq bir-

lilderine qok inandldannr
ve bu iliqkiyi geliqtirmek
iqin qok yonlu galqmalar
yaptildanm soyledi.
BaruL "ilag sektorunde
kariyer yapmayr hedef-
leyen yeteneldi ve isteldi
genqlerimizi cesaretlen-
dirmek ve destek olmak;
universite ve sanayinin
ortal< sorumiuiugu. Taraf-
1ar artrkbu konuda Eok
daha hassas ve bilingli.
Endustrimizin her alannda gahEacak
yetldn ve nitelikli genglerimizi eiitmek
ve onlan endustrimize kazandrrmak
bizin gorevimiz. Bu kapsamda univer-
sitelerimizle yalcn iletiqim ve ig birligi
igindeyiz. iEiS olarak yalcn zamanda
Cumhurbagkammrz tarafindan agrlda-
nan 10 aragtrma universitesi arasn-
dan yer alan Ankara, Hacettepe, Gazi
ve istanbul universiteleriyle fu-Ge ve
insan kaynaldan alanlannda ig birligi
protokollerimiz var. Bugun Marmara
Universitesi ile de bu anlamda bir iS

birli$i iqinde olmaktan buyuk mutlu-
iuk duyuyoruz" dedi.
Torende konugan Marmara Univer-
sitesi Eczacrhk Fal<ultesi Dekam Prof.
Dr. Guniz I(uqulguzel ise "Ull<emizin

onde gelen eczacrhk fal<ultelerinden
birisi olarak universite-sanayi iE birli-
gine buytik onem veriyor, bu alanda
galqmalar yurutuyoruz. Bu protokolle
birlikte bugun, bu yondeki qahqmala-

nmza yeni bir sayfa eldenmektedir.
iqbirlifimizin ulkemize, universitemi
ze ve ilaq sanayrine hayrrh olmasnr
diliyorum" diye konugtu.

tirdifi incelemeye gore, antibiyotik
kullammrylailgrli geqtigimiz yri 15 bin
349 haber qilagr tespit edilirken, bu
rakam bu yrl4 bin 135 olarak belirlendi.
Medyaya yansryan haber baqhldan
ve uzman yorumlan incelendiginde,
antibiyotik kullantmnm 2O3O yrhna
kadar dunya genelinde yuzde 2OO ar-
tr$ gosterecefi ve antibiyotildere kargr
direnqli bakterilerin buyuk sorun tegkil
edece$i dild<at geken baqhldar arasnda
yer edindi. Genel aatibiyotik tuketimi
yoksul ve kalkrnmanm egllindeki ul-
kelerde daha fazla gdrulurken, 15 yrlda
yuzde 114 oramnda arttr$ saptandl

Ortalama gunluk antibiyotik tuketi-
minde ise bu artry bin kigi baEna yuzde
77 geldinde gerqeldegti. 2OOO ylnda
Fransa, Yeni Zelanda, ispanya ve Hon-
gkong gibi rilkelerde bin kigi baqrna
orta derecedeki antibiyotik kullammr
i1k srrada yer ahrken, 15 yrl sonra bu
ulkeler yerini Turklye, Tunus, Cezayir
ve Romanya gibi dlkelere brak!. Buna
kargrr, zengin sanayi ulkelerinde genel
antibiyotil< tuketimi sadece yrtzde 6
orarunda artrq gosterdi. Bin kigi bagrna
gunluk ortalama tuketimde yuzde 4
gerilerken;ABD, I(anada ve Fransa bu
ulkeler icerisinde ver aldr.

ANTiBiyorir KULLANIMI 15 YILDA yUzoE 65 ARTTI
76 ulke baz alrnarak yaprlan araqtr-
mada,2OO0 ile 2015 yrllan arasnda
antibiyotik lcullarumrrun yuzde 65 artrg
gosterdiii belirlendi. Hastahk Dinamik-
leri, Ekonomisi ve Politikalan Merkezi
(CDDEP) ve medya yansrmalanndan
derlenen bilgilere gore, 2OOO ile 2015
yrllan arasmda antibiyotik kullarumr
yuzde 65 artrg gosterdi. 76 ulke baz
alnaral< hazrlanan raporda, gunluk
antibiyotik tuketiminde tamamlanmq
doz 2O1O yrhnda 21,1 milyar olarak be-
lulenirken, 15 yrl sonrabu sayrnn 34,8
milyara yukseldigi belirlendi.
Ajans Press ve PRNet'in gergeldeq-
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