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Bugün tartýþýlan konularýn hassasiyeti göz önüne alýndýðýnda ne kadar önemli tarihi bir süreçten
geçtiðimiz anlaþýlmaktadýr. Buna raðmen sanki iki taraf haricinde baþka doðru veya fikir yokmuþ
gibi, kimin tarafý haklý dýþýnda baþka görüþe bakýlmamaktadýr. Tüm ülkeyi ilgilendiren böylesi
önemli konularda taraf yani karþýtlýk dýþýnda fikir üretilememesi veya görüþlerin dikkate alýnmamasý
olumsuz sonuçlara neden olmaktadýr.
Toplumsal mutabakat isteyen noktalarda tüm görüþler ve kesimler dikkate alýnmalýdýr. Doðruluðu
tüm dünyada kabul gören siyasi konularda veya çaðdaþ yaklaþýmlarda dahi sadece muhalefet etmek
adýna karþýtlýk yaratýlmamalýdýr. Bu tür dönemlerde ülkemizin daha derin kaosa itilmemesi adýna
saðduyulu yaklaþýmlara ve siyasete ihtiyaç vardýr.
Þaþkýnlýkla izlediðimiz ülke gündeminin baþ döndürücülüðüne raðmen süregelen saðlýk, ilaç ve
eczacýlýk alanýndaki dönüþüm bizleri bir kat daha fazla etkilemeye devam ediyor. Eczacýlýktaki
deðiþimleri ve yaþananlarý tarif ettiðimizde mide bulandýrýcý bir etki yarattýðýný söyleyebiliriz.
Hoþnutsuzluk, kötü kokular, kimin ne yaptýðý anlaþýlamayan anlamsýz uygulamalar, çalýþmayan
sistemler, uzayýp giden çatýþmalar, umutsuzluk, boþlukta hissetme gibi unsurlar insan mekanizmasýný
olumsuz yönde etkiliyor. Bunun sonucu toplumsal ümitsizlik hâkim olmaya baþlýyor.
Pratiði, hazýrlýðý olmayan merkezi uygulamalar yani direktifler neticesinde ne yapmasý gerektiðini
bilemez bir kitle yaratýlmýþtýr. Bugün olduðu gibi yerel yönetimler güçlenen merkezi sorunlar karþýsýnda
iþlevlerini yitirmeye, rutinde boðulan yapýlara dönmektedir.
Her yeni geliþmelere ve olasý yeni durumlara çözümler, yenilikler üretmek yönetici görevleri arasýndadýr.
Ancak amaç sadece rutin iþleri takip etmek ise yönetici deðil profesyonel çalýþanlara ihtiyaç duyulur.
Bu anlamda SGK gibi en önemli muhatabýmýzýn tek hale geldiði noktada meslek birlikleri yeni
yapýlanmasýný gündeme almalýdýr. Mevcut eczacý örgütlenmesinin geliþen sürece tam müdahil
olmasý ve gelecekte bunu yönlendirebilmesi pek mümkün görünmemektedir.
Bugün yaþadýðýmýz gibi deðiþim ve dönüþümün alabildiðince hýzlý yaþandýðý bir süreçte hatta kaotik
ortamlarda yönetimler, zaman kaybetmeden olaylara müdahil olabilmelidir. Sorunlarý olabildiðince
sadeleþtirebilmeli, basitleþtirmeli, üyelerini süreç içerisinde doðru bilgilendirmeler ile kaotik ortamdan
uzak tutmalýdýr. Eczane pratiðini rahatlatacak tedbirler alýnmasýný saðlayarak, üyenin kendi çemberine
kapanmasýný engellemelidir.
Türkiyenin dört bir yanýnda ayný söylemler ve ayný bilgilendirmeler yapýlmalýdýr. Farklý fikirlerden
etkili yöntemler geliþtirmelidir. Güçlü merkezi yapýlanmanýn yerelden beslenemediði takdirde zamanla
etkinliðini kaybettiðini bilmemek mümkün deðildir. Merkez-yerel tartýþmasýný kýsýr hesaplaþmalar
ile çözümsüz hale getirmek üyenin örgütünden uzaklaþmasýna neden olur. Kongrelerde, önemli
toplantýlarda üyesinin onda birini toplayamayan yöneticiler ilk fýrsatta örgüt yönetimlerinden
çekilmelidir. Üyesini içine almayan hiçbir çalýþmanýn anlamý yoktur.
Son yýllarda ÝTS ve PROTOKOL gibi iki madde de yaþadýklarýmýz göz önüne alýnýrsa yukarýdaki ifadeler
daha anlaþýlýr olacaktýr. (ÝTS ve PROTOKOL konusunda akýl sýnýrlarýný zorlayan geliþmeler hakkýnda
yazmamak daha doðru diye düþünüyorum. Hepimiz filler-çimenler, taþ attý kuyuya ben bilirim,
güçlüyüm uygularým gibi benzetimlerin anlamýný biliyoruz!)
Sonuç itibari ile Eczacý odalarý, TEB ve Eczacý Koop. örgütlenmelerini deðerlendirmeye aldýðýmýzda
her üç birliðinde geliþmeye muhtaç olduðunu söyleyebiliriz.
Bileþenlerimizi sorgulamamýzýn yanýnda baþta eczacý kooperatifleri bizlerin gelecek kurgumuzda en
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fazla önemsediðimiz ekonomik örgütlerimizdir. Bölgemizde bulunan emek harcadýðýmýz, fikir
yürüttüðümüz Güney Ecza kooperatifimizden yola çýkarak -geçen haftalarda yaptýðýmýz toplantýda
dile getirdiðimiz gibi- kooperatiflerimiz Türkiye projesini biran önce hayata geçirmelidir. Birçok
ülkede faaliyet gösteren þirketler dahi tek merkezden yönetilebiliyorsa ülkemizde neden tek eczacý
kooperatifine dönülemesin.
Kooperatifler sadece ilaç depoculuðu olarak kendilerini kurgulamamalý, eczacýnýn, eczanelerin olduðu
her alanda faaliyet göstermelidir. Eczanemizde bizlerin iþlerini kolaylaþtýran projelerde geliþtirmelidir.
Bu ekonomik gidiþatta kooperatiflerin önemini sayfalarca sýralayabiliriz.
TEB ve eczacý odalarý birbirinden ayrýlmaz yapýlar olmasýna raðmen son yýllarda baðýmsýz yanlarý
ile ön plana çýkmaya baþladý. Doðaldýr ki bölge eczacý odalarý kendi kararlarýný kendisi alabilir hatta
yasalarýmýz TEB ve bölge eczacý odalarýnýn görev ve yetkilerini anlaþýlýr bir þekilde tariflenmiþtir.
Farklýlýklarý sinerji olarak kullanmak yerine özellikle büyükþehirlerde ayrýcalýklý davranýþ görüntüleri
artmýþtýr. Bölgelerarasý ve Danýþma toplantýlarý sürekli iktidar -muhalefet çatýþmasý, sorumluluk
almaktan uzak vitrine yatýrým tiyatrolarý, hesap sorma mekanizmasýnýn iki yýlsonunda parmak hesabý
yapýlan kongreler ile sýnýrlý olmasý verimliliði düþürmüþtür.
Atölye çalýþmalarý, fikir üretimi, yeni planlamalar sadece profesyonel kadrolara býrakýlmýþtýr.
Kolaycýlýðýn egemenliði, ilkesel politika eksikliði, bilgiyi saklama hastalýðý, þeffaflýk korkusu
ve her eleþtiriyi kiþiselleþtirme hastalýk halini almýþtýr.
Ülkemiz siyasetindeki genel seviye düþüklüðünü ve siyaset yapanlarýn kiþiliðinde yapýlan iþin
saygýnlýðýnýn deðerlendirildiðini unutmayalým. Fikirler yerine kiþiler veya hesaplaþmalar üzerinden
politika yapmaya baþlarsak baþkanlar toplantýsýnda çið köfte partisi yapmamýz olaðan olacaktýr.
Her tartýþma konusundan bir sonuç çýkmasýnýn yýllar aldýðý ülkemizde þimdiden yeni mesleki
örgütlenme de fikir-alýþveriþine baþlamalýyýz. Ýlk olarak hükümetin sürekli gündeme getirdiði
birliklerimizin gelir kalemleri yeniden belirlenmelidir. Hatta bu planlama içerisinde eczacý emekliliðini
de çözmeliyiz. Birkaç defa toplantýlarda dile getirilen, ticaret odalarýnda olduðu gibi ciroya göre
belirlenen bir oran ile aidat alýnmasýný yasallaþtýrmalýyýz. Sözleþme gibi gelir kalemleri bu sayede
kaldýrýlmalýdýr.
Eczacý odalarýnýn iþlevini ve etkinliðini arttýrmak ayný zamanda eczacý odalarýnýn daha çok görev
almasýný saðlamak adýna oda yönetimlerinin merkez heyetinde görev almasýný tartýþmaya açmalýyýz.
Bunun da örnekleri ülkemizde bulunmaktadýr. Üyesi ile irtibatta bölge eczacý odasý yöneticileri
mesleki politikalarda görev ve sorumluluk almalýdýr. Mutlaka büyükþehir bölge eczacý odalarýnda
profesyonel yöneticiler olmalýdýr.
Eczacý odalarý özellikle ekonomik konulu deontoloji kurallarýna verdiði özen kadar mesleki ve toplumsal
konularda eðitimlerini arttýrmalýdýr. Meslek odalarýnda daha çok tartýþma ve paylaþma platformlarý
kurmalýdýr. Meslek birlikleri yöneticileri yanýnda profesyonel yönetici eczacý eðitimi saðlanmalýdýr.
Kýsaca tüm bileþenlerimiz deðiþirken bizlerin yeniliklere daha kolay müdahil olmamýzý saðlayacak
yeni yöntemler bulmalýyýz. Bir yerden baþlamak, zorunda kalmadan deðiþimi baþarmak adýna
önemlidir.
Ecz. Burhanettin BULUT
Baþkan.
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SOSYAL GÜVENCESÝ OLMAYAN ÖÐRENCÝLERÝN SAÐLIK GÝDERLERÝNÝN YÜKSEK
ÖÐRETÝM KURUMLARI TARAFINDAN KARÞILANMASINA ÝLÝÞKÝN DUYURU
(2010-02-01)
TEB'e Maliye Bakanlýðý'ndan gelen Sosyal güvencesi olmayan öðrencilerin saðlýk giderlerinin
yükseköðretim kurumlarý tarafýndan karþýlanan öðrenciler hakkýndaki yazý aþaðýda yer almaktadýr;
T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan, 28.01.2010 tarih, 1025
sayýlý Sosyal güvencesi olmayan öðrencilerin saðlýk giderlerinin yükseköðretim kurumlarý tarafýndan
karþýlanmasýna iliþkin duyuru yayýmlanmýþtýr.
Duyuruda, 2009 yýlýnda kamu görevlilerinin genel saðlýk sigortasýna devrine iliþkin olarak Sosyal
Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan Maliye Bakanlýðýna gönderilen yazýlarda, yükseköðretim
kurumlarýnda öðrenim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öðrencilere iliþkin herhangi
bir istisnaya yer verilmediðinden, yükseköðretim kurumlarýnýn 2010 yýlý bütçelerine öðrencilerin
saðlýk giderleri için ödenek ayrýlmadýðý belirtilmektedir.
Ancak, Maliye Bakanlýðý, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý
arasýnda yapýlan toplantýlarda alýnan kararlar çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý
tarafýndan Maliye Bakanlýðýna gönderilen 26/01/2010 tarihli yazýda; 5510 sayýlý Kanunla herhangi
bir sosyal güvencesi olmayanlar bakýmýndan öngörülen geçiþ sürecinde genel saðlýk sigortalýlýðý
zorunluluðunun bulunmamasý nedeniyle sosyal güvencesi bulunmayan yüksek öðrenim öðrencilerinin
saðlýk yardýmlarý nýn daha önce saðlandýðý þekilde üniversiteler tarafýndan saðlanmasýnýn uygun
olacaðýnýn düþünüldüðü belirtildiðinden, sosyal güvencesi olmayan öðrencilerin genel saðlýk sigortasý
kapsamýna alýnacaðý tarihe kadar saðlýk giderlerinin karþýlanabilmesi için yükseköðretim kurumlarý
bütçelerinde 09.6.0.05  Öðrencilerin Saðlýðýna Ýliþkin Giderler fonksiyonu altýnda 03.9 Tedavi
ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunun açýlmasý gerektiði; bu giderleri, bütçelerindeki özgelir
karþýlýðý giderlere iliþkin fonksiyonlardan aktarma yapmak suretiyle karþýlayacak yükseköðretim
kurumlarýnýn, buna iliþkin talepleri Maliye Bakanlýðýna iletmeleri gerektiði bildirilmektedir.
Buna göre, sosyal güvencesi bulunmayan yüksek öðrenim öðrencilerinin saðlýk giderlerinin, bu
öðrencilerin genel saðlýk sigortasý kapsamýna alýnacaklarý tarihe kadar ilgili yüksek öðretim kurumu
tarafýndan karþýlanmasýna devam edilecektir.

ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ VE KAREKODLU ÜRÜNLER HAKKINDA ÇOK ÖNEMLÝ
DUYURU
(2010-02-01)
TEB web sitesinde "Ýlaç Takip Sistemi ve Üzerinde fiyat küpürü/etiketi bulunmayýp,sadece karekodla
satýþa sunulan ilaçlar" hakkýndaki duyuru aþaðýda yer almaktadýr;
Bilindiði gibi, karekod sisteminin gerekli teknik altyapý hazýrlýklarýnýn tamamlanmadan yürürlüðe
girmesinin, eczane uygulamalarý ve Kurum uygulamalarý açýsýndan sorunlar yaþanmasýna neden
olacaðý Merkez Heyetimiz tarafýndan, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç
ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ile yapýlan çeþitli görüþmelerde aktarýlmýþ ve erteleme taleplerimiz
sonucunda, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 30/05/2009 tarihli 27243 sayýlý ve 30/09/2009 tarihli 27362
sayýlý Resmi Gazetelerde yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliðinde
yapýlan deðiþiklikler ile karekod uygulamasýnýn baþlangýç tarihi 01.01.2010a ertelenmiþti.
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Daha sonra ÝTS ve karekod uygulamalarý ile ilgili olarak Türk Eczacýlarý Birliði, SB Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý arasýnda ÝTS kapsamýnda karekod
uygulamasýna geçiþe iliþkin Pilot Eczane Uygulamasý Protokolü tüm taraflarca imzalanarak 01.07.2009
tarihinde yürürlüðe girmiþtir.
Pilot Eczane Uygulamasý Protokolünün 4.maddesinin son paragrafýnda  Pilot eczaneler dýþýndaki
eczanelerin ve herhangi bir nedenle karekodlu ilaç temin edemeyen pilot eczanelerin reçete karþýlama,
faturalama ve bunlarýn SGK tarafýndan geri ödemeleri yürürlükteki mevcut protokollere göre eskisi
gibi sürdürülecektir. Pilot uygulama yeterince izlenip, sistemin yeterince sorunsuz iþlediðine taraflarýn
mutabakatý ile kanaat getirildikten sonra pilot uygulama sonlandýrýlacak, TEB tarafýndan Bakanlýðýn
Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne 12/06/2009 tarih 36.B.01.005845 sayýlý yazýsý ile (Ek-2)
bildirilmiþ olan taleplere iliþkin Bakanlýk ve TEBin mutabakatýný takiben yürürlükteki protokoller
taraflarca revize edilerek tüm eczaneler için uygulama baþlatýlabilecektir hükmü yer almaktadýr.
Ancak, 31.12.2009 tarihinde Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan resmi
web sitelerinde (www.iegm.gov.tr) 2009/84 sayýlý ve Ýlaç Takip Sisteminin Uygulanmasý konulu
bir Genelge yayýmlanmýþtýr. Bu genelgede, Pilot Eczane Uygulamasý Protokolü ile imza altýna alýnan
þartlara aykýrý bir biçimde, Birliðimizin hiçbir þekilde mutabakatý bulunmadýðý halde, pilot uygulamanýn
sonlandýrýldýðý ve ülke genelinde 01.01.2010 tarihinden itibaren Ýlaç Takip Sistemine geçileceði
þeklinde açýklama yapýlmýþtýr.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan, 29.01.2010 tarihinde, 2010/11 sayýlý, Ýlaç Takip
Sistemi ile karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi konulu bir Genelge yayýmlanmýþtýr.
Bu Genelgede; Ýlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamalarý ile ilgili olarak Saðlýk Bakanlýðýnca
Yönetmelikle yapýlan düzenlemelere açýklayýcý olarak 31/12/2009 tarihinde yayýmlanan Ýlaç Takip
Sisteminin Uygulanmasý konulu 2009/84 sayýlý Genelgede yer alan:
 ürünlerde karekodun konulma mecburiyeti 01 Ocak 2010 tarihi olarak belirlenmiþtir. Bu tarihten
itibaren üretilen tüm ürünlere karekod konulacaktýr. Ýthal ürünlerin de üretim tarihleri 2010 içinde
ise karekod mutlaka konulacaktýr 
 Eczaneler karekodlu ilaçlarýn satýþý esnasýnda mutlaka Ýlaç Takip Sistemine satýþ bildirimi
yapacaklardýr. 
 Geri ödeme kurumlarýnýn 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ilaç ödemelerinde karekodlu ilaçlarý
Ýlaç Takip Sisteminden kontrol etmeleri gerekmektedir
hükümleri gereðince, Sosyal Güvenlik Kurumunun bedelini ödeyeceði ilaçlarý Ýlaç Takip Sistemi
üzerinden kontrol etme zorunluluðunun doðduðu, bu kapsamda, Kurum tarafýndan 03/07/2009 tarihli
ve 27277 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Sosyal Güvenlik Kurumlarý Harcama Belgeleri
Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile karekodlu ürünlerin ödenmesi için reçete
ekine barkod ve kupür yapýþtýrýlmasý zorunluluðunun kaldýrýldýðý ifade edilmektedir.
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2010/11 Sayýlý Genelge ile söz konusu ilaçlarýn bedellerinin ödenmesinde Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve
Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün
Ýlaç Takip Sisteminin Uygulanmasý konulu 2009/84 sayýlý Genelgesinde belirtilen þekilde Ýlaç Takip
Sistemine yapýlacak üretim ya da ithalat, satýþ, iade, ihracat ve deaktivasyon bildirimlerinin esas
alýnacaðý bildirilmektedir.
Buna göre, Ýlaç Takip Sistemi kapsamýnda üretilen ürünlerin Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç Takip Sistemine
kaydedilerek Kuruma faturalandýrýlma iþlemlerinde uyulacak usul ve esaslar ile karekodlu ürünlerin
ÝTSden onay alýnarak Kuruma faturalandýrýlmasý ile ilgili esaslar duyurularak, Genelgenin 29.01.2010
tarihinden itibaren yürürlüðe girdiði bildirilmiþtir.
Ancak SGKnýn yayýmladýðý Genelge, Birliðimiz ile SGK arasýnda 19.01.2009 tarihinde imzalanmýþ
olan SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU KAPSAMINDAKÝ KÝÞÝLERÝN TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ ÜYESÝ
ECZANELERDEN ÝLAÇ TEMÝNÝNE ÝLÝÞKÝN PROTOKOLe aykýrý hükümler taþýmaktadýr. Þöyle ki,
Protokolün;
3.2.5inci maddesinde: Verilen ilaçlarýn tamamýna ait kupür ve barkod diyagramlarý reçeteye
düþmeyecek þekilde eklenecektir,
3.2.6ncý maddesinde  Fiyat kupürü ve barkodu bulunmayan ilaçlarýn bedeli ödenmez
yer almaktadýr.

 hükmü

Protokolün fesih hükümlerini içeren 6.3.4üncü maddesinde ise Reçetelere orijinal ambalajýndan
kesilmiþ ilaç fiyat kupürleri ve barkodu yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taþýyan
kýsýmlarýnýn reçetede kupür yerine kullanýlarak Kuruma fatura edilmesi durumunun ilk tespitinde
kupür tutarýnýn 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak eczacý yazýlý olarak uyarýlýr, tekrarý halinde
kupür tutarýnýn 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 6 (altý) ay süre ile
sözleþme yapýlmaz denilmektedir.
Ayrýca, Protokolün 7.6 ncý maddesinde Protokol hükümleri ancak taraflarýn mutabakatý ile
deðiþtirilebilir hükmü yer almaktadýr.
Bu nedenle, Birliðimiz tarafýndan, Ýlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamalarý ile ilgili olarak gerekli
mutabakatýn saðlandýðýna iliþkin duyurunun yapýlacaðý tarihe kadar;
1.
Ambalajýnda sadece karekod bulunan ve/veya üzerinde kupür ve etiketi içermeyen ilaçlarýn
eczanelere kesinlikle kabul edilmemesi,
2.

Bu þekilde gelmiþ olan ilaçlar var ise, bu ilaçlarýn derhal ilgili ecza deposuna iade edilmesi,

3. Firmanýn ilgili ilacý sadece karekodlu olarak ürettiði bilgisi mevcut ise, bu durumda, kupür
ve etiket içeren muadillerinin temin edilerek, hastalarýn maðdur edilmemesi
konularýnda bilgilerinizi ve üyelerinize ivedi olarak gerekli bilgilendirmenin yapýlmasýný rica ederim.
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SGK'DAN ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ ÝLE KAREKODLU ÜRÜNLERÝN BEDELLERÝNÝN
ÖDENMESÝ KONULU GENELGE
(2010-02-01)
SGK web sitesinde 20.01.2010 tarihinde yayýmlanan ve 29.01.2010 tarihinde yürürlüðe giren
2010/11 sayýlý genelge ek olarak aþaðýda yer almaktadýr.
MAD
DE
NO

21

FÝYAT KUPÜRÜ
(FK)

BARKOD
(BK)

KAREKOD
(KK)

FÝYAT
KUPÜRÜDÜR.

01/01/2010
ÖNCESÝ

FÝRMA
SÜRÞARJI

FÝYAT
KUPÜRÜDÜR
(ETÝKET)

ÝZÝN VERÝLEREK
KONULABÝLÝR.

01/01/2010
ÖNCESÝ

YOK

ZORUNLU

23

FÝYAT
KUPÜRÜDÜR

YER ALMAMASI GEREKÝR
KAREKODU KAYIT
EDÝLMEDÝÐÝNDEN BEDELÝ
ÖDENÝR

24

FÝYAT
KUPÜRÜDÜR
(ITS KAYDI
YAPILMIÞTIR)

ÖDENMEZ

ZORUNLU
DEÐÝL

01/04/2010 A
KADAR(FK)
+(BK)
KESÝLEREK

KAYDEDÝL
MEYECEK

31/12/2010 A
KADAR(FK)
+(BK)+(KK)
KESÝLEREK

2009- 2010
ARASI

KAYDEDÝL
MEYECEK

01/04/2010 A
KADAR(FK)
+(BK)+(KK)
KESÝLEREK

VAR
ZORUNLU

ITS ONAYI
ÝLE

VAR
ZORUNLU

ITS ONAYI
ÝLE

ZORUNLU

ZORUNLU

26

2009
SONRASI

YOK
ZORUNLU
DEÐÝL

YOK

31/12/2010 A
KADAR(FK)
+(BK)
KESÝLEREK

01/01/2010
ÖNCESÝ

15/01/2010
SONRASI

ZORUNLU
DEÐÝL

YOK

ÖDEME
ÞEKLÝ

ITS
KAYDEDÝL
MEYECEK

FÝYAT
KUPÜRÜDÜR
(KAREKODLUDUR)

ÝPTAL EDÝLMÝÞ AMA
01/04/2010 A KADAR BEDELÝ
ÖDENÝR.

25

ZORUNLU

ITS KAYDI

YOK

ZORUNLU
22

ÜRETÝM
TARÝHÝ

ZORUNLU

SUT 2010/11 sayýlý genelge için web sitemizi ziyaret ediniz.
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ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ HK TEB DUYURUSU
(2010-02-02)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan "Ýlaç Takip Sistemi ve Karekodlu Ýlaçlar" ile ilgili yazý aþaðýdaki gibidir;
Ýlaç Takip Sistemi; ilacýn üretim veya ithalatýndan baþlayarak geçtiði her noktadan alýnacak bildirimlerle,
her ilaca verilecek bir numara (karekod) ile takibini saðlamak üzere kurulmuþ bilgisayarlar, veritabaný,
bu veri tabanýný iþleten bilgisayar yazýlýmlarý ve iletiþim altyapýlarýný içeren; Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan tasarlanmýþ bir sistemdir. Ülkemizde ilaç güvenliðini artýrmak
ve ilaç sahteciliðine karþý durmak amacýyla bu sistemin kurulmasý planlanmýþtýr.
Ýlacýn, üretildiði nokta ile son kullanýcýya ulaþtýðý satýþ noktasý arasýndaki hareketlerinin güvenlik
altýna alýnmasý amacýyla tasarlanan ve Birliðimiz tarafýndan da bu amaçla desteklenen bir sistemdir.
Özellikle, eczacýlarýmýzýn bilgisi dýþýnda gerçekleþen ancak çok ciddi eczacý maðduriyetlerine yol
açan sahte kupür ve buna baðlý sözleþme fesihlerinin önüne geçmek için Birliðimiz tarafýndan
deðerlendirmeye alýnarak üzerinde titizlikle çalýþýlmýþtýr.
Ýlaç Takip Sistemi için olmasý gereken akýþ þemasý, aþaðýdaki þekilde tasarlanmýþtýr:
Ýlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ile çok sayýda toplantý ve görüþme yapýlmýþ,
Birliðimizin, sistemin hayata geçiriliþi aþamasý ile ilgili görüþ ve düþünceleri yetkililere net bir biçimde
sunulmuþtur.
Konu hakkýnda, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne sunulan 12.06.2009 tarih
5845 sayýlý yazýmýz ile, Birliðimiz tarafýndan Ýlaç Takip Sisteminin desteklenmesi ve sistemin saðlýklý
bir þekilde iþlemesinin ön koþullarý;
1. Tek Ekran: Reçete giriþ ekranýnýn, hem SGK provizyon sistemine hem de Ýlaç Takip Sistemine
veri aktararak geri bildirim almasýný mümkün kýlacak þekilde oluþturulmasý,
2. Takas: Karekodlu ilaçlarýn eczaneler arasýnda takas iþleminin; acil durum, nöbet, reçete gibi
þartlar aranmadan ve fatura kesme gibi eczane pratiðini sýkýntýya sokacak iþlemlere gerek olmadan
mümkün kýlýnmasý,
3. Ýade: Ýlacýn depoya iadesinin gün sýnýrlamasý aranmaksýzýn ve mevcut iþleyiþe ilave iþlemler
getirmeden mümkün olmasý,
4.

Depolar: Ecza depolarýnýn sistem kapsamýndan çýkarýlmamasý,

5. TEBEOS: Karekod sistemine uyumlu eczane iþletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacýlarý Birliði
tarafýndan tüm eczanelere ücretsiz olarak daðýtýmýnýn tamamlanmýþ olmasý,
6. Verilerin Korunmasý: ÝTS bilgilerinin sadece Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ve ilaç takibi amacýyla
kullanýlmasý, mali verilerin gizliliði noktasýnda tam güvenliðin saðlanmasý ve hasta mahremiyetinin
yasal koruma altýna alýnmasý,
7.

Stok Düzeltme Hakký: Süreç içerisinde, eczacýnýn inisiyatifi dýþýnda, fiili stok ile gerçek stok
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arasýnda meydana gelen farklarýn giderilmesi için, Birliðimizden alýnacak görüþler doðrultusunda
belirlenecek usuller çerçevesinde stok düzeltme hakkýnýn saðlanmasý,
Olarak sunulmuþtur.
Sistem altyapýsýnýn, uygulama yürütümünde eczacýya ve geri ödeme kurumlarýna ek yük getirmeyecek
bir þekilde düzenlenmesi sonrasýnda yürürlüðe alýnmasýnýn çok büyük önem taþýdýðý, Birliðimiz
tarafýndan tüm toplantý ve görüþmelerde vurgulanmýþ, bu süreçte, ÝTS kapsamýnda karekod
uygulamasýna geçiþe iliþkin Pilot Eczane Uygulamasý Protokolü tüm taraflarca imzalanarak 01.07.2009
tarihinde yürürlüðe girmiþtir.
Anýlan protokolde  Pilot eczaneler dýþýndaki eczanelerin ve herhangi bir nedenle karekodlu ilaç
temin edemeyen pilot eczanelerin reçete karþýlama, faturalama ve bunlarýn SGK tarafýndan geri
ödemeleri yürürlükteki mevcut protokollere göre eskisi gibi sürdürülecektir. Pilot uygulama yeterince
izlenip, sistemin yeterince sorunsuz iþlediðine taraflarýn mutabakatý ile kanaat getirildikten sonra
pilot uygulama sonlandýrýlacak, TEB tarafýndan Bakanlýðýn Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne
12/06/2009 tarih 36.B.01.005845 sayýlý yazýsý ile (Ek-2) bildirilmiþ olan taleplere iliþkin Bakanlýk ve
TEBin mutabakatýný takiben yürürlükteki protokoller taraflarca revize edilerek tüm eczaneler için
uygulama baþlatýlabilecektir hükmü yer almaktadýr.
Ancak, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 31.12.2009 tarih
2009/84 sayýlý Genelge ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan 29.01.2010
tarih 2010/11 sayýlý Genelge ile, Birliðimiz tarafýndan sistemin ülke geneline yaygýnlaþtýrýlmasý ile
ilgili ön koþulumuz olan taleplerimiz yerine getirilmeden ve Birliðimizin hiçbir þekilde mutabakatý
olmadan, pilot uygulamanýn sonlandýrýlarak Ýlaç Takip Sistemi uygulamasýna geçiþin gerçekleþtirilmek
istendiði görülmektedir.
Uygulamanýn, Birliðimizin talepleri yerine getirilmeden ülke genelinde hayata geçirilmesi halinde
yaþanacak sýkýntýlar þu þekilde özetlenebilir:
Öncelikle, Ýlaç Takip Sistemi Uygulamalarý, mevcut haliyle, eczane iþleyiþine ek bir yük getirecek
ve ciddi bir zaman diliminin bu uygulamalar için ayrýlmasý gerekecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sisteminin MEDULAya geçiþi sonrasýnda, eczane
yazýlýmýndan satýþ girilerek yazýlýmýn web servisi ile hem Sosyal Güvenlik Kurumuna hem de Ýlaç
Takip Sistemine bilgi göndermesi planlanmaktadýr. Ancak mevcut koþullarda, MEDULA sistemine
henüz geçilmemiþ olup, satýþlarýn Sosyal Güvenlik Kurumu ekranýndan girilmesi, satýþ tamamlanýnca
eczane yazýlýmýndan bütün ürünlerin okutulup kaydedilerek uygun zamanda ÝTSye satýþ olarak
bildirilmesi gerekmektedir. Kurum Provizyon sisteminin günümüz koþullarýnda ve mevcut kullaným
þartlarýnda dahi rantabl çalýþmadýðý göz önünde bulundurulduðunda, sisteme gelecek ek bildirim
yükü ile birlikte provizyon alma süreçlerinin uzamasý kaçýnýlmazdýr.

Ayrýca, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç Takip Sisteminden her bir kutu ilaç için ayrý ayrý alýnmasý gereken
onay da yine reçete onay iþlemlerine eklenecek bir zaman dilimi anlamýna gelmektedir. Kurum
Provizyon sisteminin ve dolayýsýyla þu anda ülkemizde uygulanan reçete onay sisteminin
meslektaþlarýmýz adýna ne denli baðlayýcý ve kýsýtlayýcý olduðu gerçeðinden yola çýkarak: Her iki
sistemin, ayrý ayrý ve bir arada senkronize bir þekilde çalýþacaðýný ve tüm Türkiye genelinde 24.000
eczaneye kesintisiz hizmet verebileceðini varsaymak, bir bütün olarak baþarýsýzlýðýn içine sürüklenmek
anlamýna gelecektir.
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Zira sistem, sadece Ankarada, dokuz pilot eczaneye dahi hizmet verebilecek teknik donanýma ve
yeterliliðe ulaþamamýþtýr. Tüm bunlarýn yanýnda, 15 Ocak 2010 tarihi itibariyle Devlet Memurlarýnýn
da SGK kapsamýna girdiði ve dolayýsýyla Provizyon sistemine henüz sonuçlarý gerçek ortamda
denenmemiþ ekstra bir iþ yükünün daha eklendiði göz ardý edilmemelidir.
Sistemin þu anki haliyle kullanýmý, pratiklikten uzak olmakla beraber ekstra teknik bilgi gerektirmektedir.
Eczacýlýk mesleði halk saðlýðý açýsýndan baþlý baþýna çok ciddi sorumluluklarý olan, bilimsel anlamda
sürekli bilgi tazelenmesini gerektiren ve hastalarla birebir iliþki içinde olunduðundan iletiþim becerileri
gerektiren bir meslek dalýdýr. Meslektaþlarýmýzýn hastalarýna saðlýk hizmeti verecekleri zamanlarýný,
hiç sorumluluklarý olmadýðý halde bilgisayar programlarýný anlamak, yönetmek ya da kullanmak için
harcamalarýný beklemek son derece bilinçsizce bir yaklaþýmdýr.
Ayrýca, Ýlaç Takip Sistemi, iþleyiþi gereði, her eczanede bir eczane yazýlým programý bulundurulmasýný
zorunlu kýlmaktadýr. Günümüzde bu programlar meslektaþlarýmýzýn kendi inisiyatifleri ile ve genellikle
stok takibi amacýyla kullanýlmaktadýr. Ýlaç Takip Sistemi ile bir yazýlým edinilmesi, yahut da var olan
yazýlýmýn ÝTSye uyumlu hale getirilmesi zorunlu hale gelecek, bu da ciddi bir yatýrým gerektirecektir.
Birliðimiz, meslektaþlarýmýza bu hizmeti sunabilmek amacýyla TEBEOS ismiyle bir eczane yazýlým
programý geliþtirmiþ ve tüm eczacýlarýmýza ücretsiz daðýtýlacak bu programla ilgili gerekli tüm teknik
altyapý hazýrlýklarýný tamamlamýþtýr. Ancak Birliðimiz, gerekli geri bildirimlerin alýnmasý ve
karþýlaþýlabilecek aksaklýklarýn önüne geçilebilmesi amacýyla kademeli daðýtýmý benimsemiþtir.
·
Uygulamaya þu anda geçilmesi durumunda, TEK EKRAN üzerinden iþlem yapýlabilmesi mümkün
deðildir. Eczanelerin, Ýlaç Takip Sistemi için Saðlýk Bakanlýðý sistemine ÝTS Kaydý yapmasý, ardýndan,
Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemine reçete giriþi yaparak onay almasý gerekmektedir.
Birliðimiz tarafýndan hazýrlanan TEBEOS eczacýya bu þekilde iþ yükü getirecek bir sistem yerine,
Ýlaç Takip Sistemi Uygulamalarýnýn TEK EKRAN üzerinden gerçekleþtirilmesi için gerekli çalýþmalar
tamamlanmýþ ve Ankarada 2000 eczaneye TEBEOS cd si gönderilerek uygulama baþlatýlmýþtýr.
TEBEOS programýnýn, ülkemizdeki tüm eczanelere daðýtýmý için, Ýlaç Takip Sistemi sürecindeki
geliþmelere göre uygulama yapýlacaktýr.
·
Birliðimiz, eczacýnýn inisiyatifi dýþýnda, fiili stok ile gerçek stok arasýnda meydana gelen farklarýn
giderilmesi için, Birliðimizden alýnacak görüþler doðrultusunda belirlenecek usuller çerçevesinde
stok düzeltme hakkýnýn saðlanmasýný talep etmiþtir. Stok Düzeltme Hakký olmadan uygulamaya
geçilmesi halinde eczanelerimiz açýsýndan çok büyük mali sýkýntýlar meydana gelebilecektir.
·
Saðlýk Bakanlýðý web sitesi üzerinden yapýlan duyurular ile, Sosyal Güvenlik Kurumunun
2010/11 sayýlý Genelgesi ekinde yer alan tablolarda da görülebileceði gibi, gelinen noktada, fiyat
kupürü  etiket- karekod içeriði bakýmýndan 6 farklý türde ambalaj mevcuttur. Eczaneler tarafýndan,
bu ambalajlardan hangisinin ne þekilde karþýlanacaðý ve hangilerinin sisteme kaydedilip hangilerinin
Kuruma doðrudan fatura edilebileceði ile ilgili olarak, bir kýlavuz yardýmý olmaksýzýn iþlem yapýlmasý
mümkün deðildir. Bu aþamada, bir eczanede, gerekli altyapý ve hazýrlýklar tamamlanmadan ve
Birliðimizin mutabakatý olmaksýzýn sisteme geçiþ yapýlmasý halinde, Ýlaç Takip Sistemi nedeniyle
oluþacak iþyükünün tamamýnýn eczaneler üzerine yüklenmesi kabul edilebilir bir uygulama deðildir.
Diðer yandan, Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yayýmlanan Genelgeler ile
yapýlmasý bildirilen bazý uygulamalar, Birliðimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda imzalanan
SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU KAPSAMINDAKÝ KÝÞÝLERÝN TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ ÜYESÝ
ECZANELERDEN ÝLAÇ TEMÝNÝNE ÝLÝÞKÝN PROTOKOLün 3.2.5, 3.2.6, 6.3.4 ve 7.6 Maddelerine
aykýrýlýk teþkil etmektedir.
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Ýlaç Takip Sistemi uygulamalarý, bu hafta Birliðimiz tarafýndan, ilgili taraflar ile yapýlacak görüþmelerde
deðerlendirilerek, uygulamalarýn, protokol hükümlerine uygun bir biçimde, eczacýlarýmýzý maðdur
etmeyecek ve eczacýlarýmýz üzerinde iþ yükü oluþturmayacak þekilde sürdürülmesi saðlanacaktýr.
Bu amaçla, bugün (02.02.2010) tarihinde, ilaç firmalarýný temsil eden dernekler (AÝFD, ÝEÝS, TÝSD)
ve Depocular Derneðinin yer aldýðý Sektör Konseyi ile yapýlacak görüþmelerde, Ýlaç Takip Sistemi
uygulamalarýnýn ilaç firmalarý ve ecza depolarý tarafýndan sürdürülen uygulamalarý deðerlendirilecek,
03.02.2010 Çarþamba günü ise, Türk Eczacýlarý Birliði yöneticileri, Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý yetkilileri ile bir araya gelecektir.
Birliðimiz tarafýndan, Ýlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamalarý ile ilgili olarak gerekli mutabakatýn
saðlandýðýna iliþkin duyurunun yapýlacaðý tarihe kadar, eczanelerde ilaç karþýlanmasýnda, web
sitemizde yer alan TABLO'ya uygun biçimde hareket edilmesi gerekmektedir.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ

TEKEL ÝÞÇÝLERÝNE DESTEK YÜRÜYÜÞÜ
(2010-02-03)
Deðerli meslektaþlarýmýz,
Yaklaþýk 50 gündür Ankarada hak arama mücadelesi veren Tekel iþçilerine destek amacý ile 4 Þubat
2010 günü 6 iþçi konfederasyonunun aldýðý üretimden gelen gücü kullanma kararýný destekliyoruz.
04 Þubat 2010 Perþembe günü saat:12.00de Büyükþehir Belediyesi (Eðitim Sen) önünden baþlayýp,
Uður Mumcu (gar önü) alanýnda son bulacak tekel iþçilerine destek yürüyüþüne tüm meslektaþlarýmýzýn
katýlýmýný bekliyoruz.
KONU ÝLE ÝLGÝLÝ TEB BASIN AÇIKLAMASI web sitemizdedir.

KAREKODLU ÝLAÇLARLA ÝLGÝLÝ SGK ÝLE YAPILAN GÖRÜÞME SONUCU
(2010-02-04)
Deðerli Meslektaþlarýmýz
Bilindiði üzere SGK tarafýndan 20/01/2010 tarihinde 2010/11 sayýlý Ýlaç Takip Sistemi ile Karekodlu
ürünlerin bedellerinin ödenmesi konulu Genelge yayýmlanmýþtýr.
Ýlgili Genelgenin 2. Uygulanacak Usul ve Esaslar baþlýklý maddesinde ÝTS Kapsamýnda üretilen
ilaçlarýn SGKya nasýl fatura edileceði, bu ilaçlarda reçete ekinde olmasý gereken küpür, barkod,
karebarkod ile ilgili bilgiler belirtilmiþtir. Ayný bilgiler Genelgenin Ekinde Tablo olarak da verilmiþtir.
Konu ile ilgili geri ödeme sýrasýnda sýkýntý yaþanmamasý için, Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN
ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAÐ ve Ecz. Orhan ATALAY tarafýndan Adana
SGK Saðlýk Ýþleri Müdür Yardýmcýsý Ecz. Belma DEMÝR ve Ecz. Kurtuluþ KAPLAN ile görüþme
yapýlmýþtýr. Yapýlan bu görüþmede, Genelge gereði piyasada bulunan ilaçlarýn hangi koþullarda ve
ne þekilde SGKya fatura edileceði hususunun meslektaþlarýmýza örneklerle duyurulmasý kararý
alýnmýþtýr.
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Buna göre Genelgenin ilgili maddesi;
2. Uygulanacak Usul ve Esaslar
2.1. 01/01/2010 tarihinden önce üretilerek Yönetmeliðe uygun olarak ambalajlanan ve üzerinde
sadece barkod ve kupür bulunan ürünler, mevcut uygulamada olduðu þekliyle kupür ve barkodlarý
kesilip reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilecektir. Bu ürünler ÝTSye kaydedilmeyecektir.
01/01/2010 öncesi üretilen bu tür ilaçlarda karekod bulunmamaktadýr ve ÝTS Kaydý yapýlmamýþtýr.
31/12/2010 tarihine kadar Kuruma FÝYAT KÜPÜRÜ VE BARKOD kesilerek fatura edilecektir.
2.2. 01/01/2010 tarihinden önce karekod basýlmak üzere kupürsüz tasarlanmýþ ambalajlara, kupür
yerine iþlem görmesi için sürþarj konulmayacaktýr. Bu tarih itibariyle piyasaya sürülecek ürünler,
karekodlu olarak üretilecek ve karekod bilgileri Ýlaç Takip Sistemine bildirildikten sonra piyasaya
verilecektir. Piyasada bulunan bu tür ürünler 01/04/2010 tarihine kadar BARKOD VE FÝYAT KUPÜRÜ
YERÝNE GEÇEN FÝRMA SÜRÞARJI/ETÝKETÝ kesilip reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilecektir.
01/01/2010 öncesi bu tür ilaçlarda Karekod bulunmamaktadýr. ÝTS Kaydý bulunmayan bu tür ilaçlarý
01/04/2010 tarihine kadar Kuruma BARKOD VE FÝYAT KUPÜRÜ YERÝNE GEÇEN FÝRMA
SÜRÞARJI/ETÝKETÝ kesilerek fatura edilecektir.
2.3. 01/01/2010 tarihinden önce üretilerek ambalajlanan ve üzerinde karekodlu, karekodludur
gibi ifadelerle iptal edilmemiþ fiyat kupürü ile birlikte karekod ve barkod bulunan ürünler firmalar
tarafýndan ÝTSye kaydedilmeyecektir. Bu ürünler fiyat kupürü, karekod ve barkodlarý kesilip reçeteye
eklenerek Kuruma fatura edilecektir.
01/01/2010 öncesi üretilen bu tür ilaçlarda ilaç fiyat küpürü, barkod ve karekod bulunmaktadýr.(
KAREKODLUDUR veya baþka bir ifade küpür üzerinde bulunmamaktadýr) ÝTS Kaydý olmayan bu tür
ilaçlar 31/12/2010 tarihine kadar Kuruma BARKOD VE FÝYAT KUPÜRÜ ÝLE KAREKOD kesilerek fatura
edilecektir. Reçete giriþi sýrasýnda Provizyon Sistemindeki karekodlu kutucuðu kesinlikle
iþaretlenmemelidir!
2.4. Yönetmeliðe uygun olarak ambalajlanan ve dýþ ambalajýnda karekod bulunduðu için fiyat kupürü
üzerinde karekodlu, karekodludur gibi ibarelerle fiyat kupürü iptal edilmiþ ürünler, ÝTSye firmalar
tarafýndan kaydedilmeyip, bu ürünler 01/04/2010 tarihine kadar fiyat kupürü, karekod ve barkodlarý
kesilip reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilecektir. 01/04/2010 tarihi itibariyle eczanelerce
karþýlanan reçetelere, üzerinde KAREKODLU, K.KODLU, KAREKODLUDUR, KAREKOD
ÝÇERMEKTEDÝR ve benzeri ibareler yer alan fiyat kupürleri kesilerek eklendiði taktirde bu ürünlerin
bedeli ödenmeyecektir.
2009-2010 tarihleri arasýnda üretilen bu tür ilaçlarda fiyat küpürünün üzerinde KAREKODLUDUR
ifadesi bulunmaktadýr. Zorunlu olmamakla beraber Barkod ve zorunlu olarak karekod içeren bu tür
ilaçlarýn ÝTS kaydý yoktur. 01/04/2010 tarihine kadar Kuruma FÝYAT KUPÜRÜ, KAREKOD ve BARKOD
(var ise) kesilerek fatura edilecektir. Reçete giriþi sýrasýnda Provizyon Sistemindeki karekodlu
kutucuðu kesinlikle iþaretlenmemelidir!
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2.5. Karekod ile birlikte fiyat kupürü taþýyan ürünlerin fiyat kupürü iptali iþlemleri kupür üzerine
firmalar tarafýndan konulacak ÝTS KAYDI YAPILMIÞTIR, ÝTS BÝLDÝRÝMÝ YAPILMIÞTIR veya kýsaca
ÝTS ibaresi ile yapýlacaktýr. Bu þekilde fiyat kupürü iptali yapýlan ürünler firmalar tarafýndan ÝTSye
bildirimlerinin yapýlmasýndan sonra eczaneler tarafýndan yalnýzca karekodlarý aracýlýðýyla ÝTSden
onay alýnarak Kuruma fatura edilebilecektir.
15/01/2010 tarihinden sonra üretilen bu tür ilaçlarda fiyat küpürünün üzerinde, küpürü iptal edecek
þekilde ÝTS, ÝTS KAYDI YAPILMIÞTIR, ÝTS BÝLDÝRÝMÝ YAPILMIÞTIR yazýlý olan ilaçlarda Karekod
zorunlu olarak bulunmaktadýr. ÝTS Kaydý yapýlmýþ olan bu tür ilaçlar ancak ÝTS Onayý ile satýlabilecektir.
Genelgenin baþlangýç tarihi olan 29.01.2010 tarihi itibari ile ÝTS ONAYI ALINMADAN KURUMA
FATURA EDÝLEN BU TÜR ÝLAÇLARIN BEDELÝ SGK TARAFINDAN ÖDENMEYECEKTÝR.
Bu tür ürünleri TEBin duyurusuna istinaden Kesinlikle deponuza iade ediniz. Fiyat Kupürü ve
Barkodu bulunan ürünü talep ediniz, ürünü bu þekilde temin edemezseniz ürünün Fiyat Kupürü ve
Barkodu bulunan muadilini tercih ediniz.
2.6. Saðlýk Bakanlýðýnca yapýlan mevzuat düzenlemeleri neticesinde 01/01/2010 tarihi itibariyle
karekodlu (fiyat kupürüsüz veya kupürü yukarýda belirlenen þekilde iptal edilmiþ) üretilerek piyasaya
verilen ürünler ÝTSden onay alýnarak Kuruma fatura edilecektir.
2009 tarihinden sonra üretilen bu tür ilaçlarda Karekod zorunlu olarak bulunmaktadýr. ÝTS Kaydý
yapýlmýþ olan bu tür ilaçlar ancak ÝTS Onayý ile satýlabilecektir. Bu ürünlerin karekodlarý veya barkodlarý
kesilerek reçete ekinde Kuruma gönderilmeyecektir.
Genelgenin baþlangýç tarihi olan 29.01.2010 tarihi itibari ile ÝTS ONAYI ALINMADAN KURUMA
FATURA EDÝLEN BU TÜR ÝLAÇLARIN BEDELÝ SGK TARAFINDAN ÖDENMEYECEKTÝR.
Bu tür ürünleri TEBin duyurusuna istinaden Kesinlikle deponuza iade ediniz. Fiyat Kupürü ve
Barkodu bulunan ürünü talep ediniz, ürünü bu þekilde temin edemezseniz ürünün Fiyat Kupürü ve
Barkodu bulunan muadilini tercih ediniz.

YURTDIÞI REÇETELERÝ
(2010-02-05)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamýza gönderilen
yazýda;
Kasým ayýnda SGKya teslim edilmiþ olan yurtdýþý faturalarýna ait reçetelerin kontrol iþlemi
tamamlanmýþ olup, duyuruya müteakip kesintisi olan meslektaþlarýmýzýn 5 iþ günü içerisinde itirazý
olmasý halinde dilekçeleri itiraz komisyonu tarafýndan deðerlendirmeye alýnacaðý
Ýfade edilmektedir.
Not: Web sitemizde yer alan listede kesinti gerekçeleri ve kesinti tutarlarý belirtilmektedir.
YURTDIÞI REÇETELERÝ KESÝNTÝ LÝSTESÝ ve KONU ÝLE ÝLGÝLÝ SGK YAZISI WEB SÝTEMÝZDEDÝR
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MALÝYE BAKANLIÐI BÜTÇE VE MALÝ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜÐÜNÜN 211
SAYILI TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ÝÇ HÝZMET KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN
PERSONELÝN TEDAVÝLERÝ HAKKINDA DUYURUSU
(2010-02-05)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan, Kurumun web sitesinde
(www.bumko.gov.tr) 211 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Ýç Hizmet Kanunu kapsamýnda bulunan
personelin saðlýk yardýmlarý hakkýnda bir duyuru yayýmlanmýþtýr.
Bu duyuru ile,
31.12.2009 tarihli ve 27449 sayýlý 5 inci Mükerrer Resmi Gazetede yayýmlanan  Kamu Personelinin
Saðlýk Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine Ýliþkin Tebliðin, Saðlýk hizmetlerinin
saðlanmasýna iliþkin devredilmeyecek görevler baþlýklý 6 ncý maddesinin ikinci fýkrasýnda; 5510
sayýlý Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fýkrasýnda hükme baðlanan iki yýllýk (14/10/2010
tarihine kadar) geçiþ dönemi süresince, 211 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Ýç Hizmet Kanunu kapsamýnda
bulunan personel ile bunlarýn bakmakla yükümlü bulunduklarý aile fertlerinin saðlýk hizmetlerinin
saðlanmasýna iliþkin görevler, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmeyecek, bu hizmetlerin saðlanmasýna
mevcut uygulama paralelinde devam edilecektir. þeklinde bir açýklama yapýldýðý,
Bundan ötürü de, 211 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Ýç Hizmet Kanunu kapsamýnda bulunan personel
(211 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Ýç Hizmet Kanunu kapsamýna giren ve ayný zamanda 657 sayýlý
Devlet Memurlarý Kanununa tabi olan sivil memurlar ve bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile
fertleri dahil olmak üzere) ile bunlarýn bakmakla yükümlü bulunduklarý aile fertlerinin saðlýk hizmetleri;
henüz Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmemiþ olup, anýlan kiþilerin tedavi giderlerinin, 5510 sayýlý
Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fýkrasýnda hükme baðlanan iki yýllýk geçiþ dönemi
süresi dolana kadar (14.10.2010 tarihine kadar); 211 sayýlý Ýç Hizmet Kanunu, Türk Silahlý Kuvvetleri
Ýç Hizmet Yönetmeliði ile Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama
Tebliði hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlýðýnca karþýlanmaya devam edilmesi gerektiði
bildirilmektedir.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan duyuru web sitemizdedir.

SGK BAÞKANLIÐININ ÝSTÝSNAÝ DURUMLARDA MUAYENE KATILIM PAYLARININ
TAHSÝLÝ HAKKINDA DUYURUSU
(2010-02-08)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Türk Eczacýlarý Birliði web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, 18/9/2009 tarih ve 27353 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 2008 Yýlý Sosyal Güvenlik
Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið ile saðlýk hizmeti sunucularýnda
yapýlan ayaktan hekim ve diþhekimi muayenesi katýlým payý tutarlarý ve tahsil yöntemi yeniden
belirlenmiþ, muayene katýlým payý tahsili ile ilgili olarak, Tebliðin (2) numaralý maddesinin son
fýkrasýnda,
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Ýstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi iþlem sisteminden hasta takip numarasý/ provizyon
alýnamamasýna raðmen gerekli saðlýk yardýmlarý saðlanan, (3.3) numaralý maddenin ikinci fýkrasýnýn
(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiþilerden muayene katýlým payý tahsil edilmesi gerekenler için
muayenenin yapýldýðý saðlýk kurumlarýnca kiþilerden tahsil edilir.hükmünün yer almasý nedeniyle,
Birliðimiz tarafýndan yapýlan bilgilendirmelerde, yabancý ülkelerle yapýlan sosyal güvenlik sözleþmeleri
kapsamýnda Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlan kiþilerin ayaktan hekim ve diþhekimi
muayene katýlým paylarýnýn, ilgili saðlýk kuruluþunca kiþilerden tahsil edilmesi gerektiði duyurulmuþtur.
Bu konuda, Eczacý Odalarý ve üyelerimiz tarafýndan Birliðimize yapýlan bildirimlerde, bazý Sosyal
Güvenlik Ýl Müdürlükleri tarafýndan, yurtdýþý sigortalýlarýna ait muayene katýlým paylarýnýn eczane
tarafýndan tahsil edilmesi gerektiðinin ifade edilmesi nedeniyle, konu hakkýnda Sosyal Güvenlik
Kurumu Baþkanlýðýna yazýlý baþvuruda bulunularak, yurtdýþý sigortalýlarýnýn muayenelerine ait katýlým
paylarýnýn tahsilinde yapýlacak uygulamaya açýklýk getirilmesi ve uygulamada, Teblið hükmüne aykýrý
olmakla beraber yurtdýþý sigortalýlarýn muayene katýlým paylarýnýn eczaneler tarafýndan tahsil edilmesi
söz konusu ise, bu durumun resmi þekilde duyurulmasý ve resmi duyuru sonrasýnda bu uygulamaya
baþlanmasý talep edilmiþtir.
Konu hakkýnda Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýna yaptýðýmýz yazýlý baþvurumuz bugüne kadar
herhangi bir resmi yazý ile cevaplandýrýlmamýþtýr. Ancak, 04.02.2010 tarihinde Merkez Heyetimiz
tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürü Sayýn Hasan Çaðýl ile
yapýlan görüþmede sorunun bir kez daha sözlü olarak aktarýlmasý üzerine, Sayýn Genel Müdür
tarafýndan verilen talimat gereðince, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan Kurum web
sitesinde 04.02.2010 tarihli Ýstisnai Durumlarda Muayene Katýlým Paylarýnýn Tahsili Hakkýnda
Duyuru yayýmlanmýþtýr. Kurum web sitesinde 05.02.2010 tarihinde yayýma giren bu duyuruda,
- 18/9/2009 tarih ve 27353 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 2008 Yýlý Sosyal Güvenlik Kurumu
Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið ile saðlýk hizmeti sunucularýnda
yapýlan ayaktan hekim ve diþhekimi muayenesi katýlým payý tutarlarý ve tahsil yönteminin yeniden
belirlendiði,
- Söz konusu Tebliðin (2) numaralý maddesinin son fýkrasýnda Ýstisnai durumlar nedeniyle Kurum
bilgi iþlem sisteminden hasta takip numarasý/ provizyon alýnamamasýna raðmen gerekli saðlýk
yardýmlarý saðlanan, (3.3) numaralý maddenin ikinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
kiþilerden muayene katýlým payý tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapýldýðý saðlýk
kurumlarýnca kiþilerden tahsil edilir. hükmü yer almakla birlikte yabancý ülkelerle yapýlan sosyal
güvenlik sözleþmeleri kapsamýnda Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlan kiþilerin ayaktan
hekim ve diþhekimi muayene katýlým paylarýnýn tahsilinde farklý uygulamalarýn yapýldýðýnýn tespit
edildiði,
Bu itibarla, yurtdýþý sigortalýlarýnýn;
 BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK KURULUÞLARI VE AÝLE HEKÝMLÝKLERÝNDEKÝ MUAYENE KATILIM
PAYININ kiþilerin muayeneye iliþkin reçete ile eczanelere müracaat aþamasýnda eczaneden,
 ÝKÝNCÝ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAÐLIK KURUMLARINDAKÝ MUAYENELERÝNE ÝLÝÞKÝN KATILIM
PAYININ ise, saðlýk kurumunca (muayene sonrasý reçete düzenlenmemiþ ise 3 TLlik indirim
uygulanarak) kiþilerden,
tahsil edileceði bildirilmiþtir.
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Konu hakkýnda Saðlýk Uygulama Tebliðinin ilgili maddesi son derece açýk olup, Kurum yetkilileri
ile yapýlan görüþmede, Kurum tarafýndan yayýmlanacak bir SUT deðiþikliði ile, ilgili maddede yeni
bir düzenleme yapýlacaðý belirtilmiþtir. Bu nedenle, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan,
Ýstisnai Durumlarda Muayene Katýlým Paylarýnýn Tahsili Hakkýnda Duyurunun yayýmlandýðý 05.02.2010
tarihine kadar düzenlenmiþ ve eczaneler tarafýndan karþýlanmýþ olan reçeteler için, yurtdýþý
sigortalýlarýna ait muayene katýlým payýnýn eczanelerden kesilmesi gibi bir uygulama söz konusu
olmayacaktýr.
Buna göre, 06.02.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurtdýþý sigortalýlarýnýn birinci basamak
saðlýk kuruluþlarý ve aile hekimliklerindeki muayenelerine iliþkin katýlým payýnýn kiþilerin muayeneye
iliþkin reçete ile eczaneye müracaatýnda eczane tarafýndan tahsil edilmesi gerektiði konusunda
bilgilerinizi, ve konunun üyelerinize duyurulmasýný rica ederim.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yayýmlanan duyuru metni web sitemizdedir.

ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ VE KAREKODLU ÝLAÇLAR HAKKINDA TÜRK ECZACILARI
BÝRLÝÐÝ TARAFINDAN UYGULAMANIN ÝLGÝLÝ TARAFLARI ÝLE YAPILAN
TOPLANTILAR VE ÝZLENECEK SÜREÇ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
(2010-02-08)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Türk Eczacýlarý Birliði web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Ýlaç Takip Sistemi ve Karekodlu ilaçlarla ilgili uygulamalar konusunda, daha önce de Birliðimiz
tarafýndan yapýlan duyurularda ve bilgilendirmelerde ifade edildiði gibi, ilacýn, üretildiði nokta ile son
kullanýcýya ulaþtýðý satýþ noktasý arasýndaki hareketlerinin güvenlik altýna alýnmasý amacýyla tasarlanan
sistem, Birliðimiz tarafýndan da desteklenmektedir.
Ýlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ile çok sayýda toplantý ve görüþme yapýlmýþtýr.
Birliðimizin, sistemin hayata geçiriliþi aþamasý ile ilgili görüþ, düþünce ve talepleri yetkililere net
bir biçimde sunulmuþ, Birliðimiz tarafýndan Ýlaç Takip Sisteminin desteklenmesi ve sistemin saðlýklý
bir þekilde iþlemesinin ön koþullarý;
1. Tek Ekran: Reçete giriþ ekranýnýn, hem SGK provizyon sistemine hem de Ýlaç Takip Sistemine
veri aktararak geri bildirim almasýný mümkün kýlacak þekilde oluþturulmasý,
2. Takas: Karekodlu ilaçlarýn eczaneler arasýnda takas iþleminin; acil durum, nöbet, reçete gibi
þartlar aranmadan ve fatura kesme gibi eczane pratiðini sýkýntýya sokacak iþlemlere gerek olmadan
mümkün kýlýnmasý,
3. Ýade: Ýlacýn depoya iadesinin gün sýnýrlamasý aranmaksýzýn ve mevcut iþleyiþe ilave iþlemler
getirmeden mümkün olmasý,
4.

Depolar: Ecza depolarýnýn sistem kapsamýndan çýkarýlmamasý,

5. TEBEOS: Karekod sistemine uyumlu eczane iþletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacýlarý Birliði
tarafýndan tüm eczanelere ücretsiz olarak daðýtýmýnýn tamamlanmýþ olmasý,
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6. Verilerin Korunmasý: ÝTS bilgilerinin sadece Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ve ilaç takibi amacýyla
kullanýlmasý, mali verilerin gizliliði noktasýnda tam güvenliðin saðlanmasý ve hasta mahremiyetinin
yasal koruma altýna alýnmasý,
7. Stok Düzeltme Hakký: Süreç içerisinde, eczacýnýn inisiyatifi dýþýnda, fiili stok ile gerçek stok
arasýnda meydana gelen farklarýn giderilmesi için, Birliðimizden alýnacak görüþler doðrultusunda
belirlenecek usuller çerçevesinde stok düzeltme hakkýnýn saðlanmasý,
Olarak yazýlý ve sözlü biçimde yetkililerin bilgisine sunulmuþtur.
Sistemle ilgili olarak, Birliðimizin talepleri yerine getirilmeden ve sistemin saðlýklý bir biçimde iþlemesi
için gerekli teknik altyapý oluþturulmadan, 01.01.2010 tarihinden itibaren, ambalajýnda sadece
karekod bulunan ve ürün fiyat kupürü yerine geçecek bir etiket/kupür içermeyen ürünlerin depolar
tarafýndan eczanelere gönderilmeye baþlamasý ile, bu ilaçlarýn eczanelerden temini, Ýlaç Takip
Sistemine kaydý ve reçete karþýlýðýnda provizyon sistemine kayýt edilerek verilmesi aþamalarýnda
çok sayýda problem yaþanmaya baþlamýþtýr.
Konu hakkýnda yapýlan duyurular ve bilgilendirmelerde, üyelerimiz tarafýndan, ambalajýnda sadece
karekod içeren, fiyat kupürü/etiket bulunmayan ürünlerin depolardan eczaneye geitirilmesi halinde,
kabul edilmemesi; karekodun yaný sýra barkod, fiyat kupürü ve etiketi birlikte içeren ambalaj
formlarýnýn tercih edilmesi gerektiði belirtilmiþtir.
Üyelerimizin, konu hakkýnda Birliðimiz tarafýndan yapýlan tüm duyuru ve bilgilendirmelere karþý
gösterdiði hassasiyet sonucunda bu ürünlerin eczanelerce kabul edilmeyerek depolara iade edilmesi
ile, Türk Eczacýlarý Birliðinin talepleri yerine getirilmeden baþlatýlmýþ olmasýndan kaynaklanan
sýkýntýlar, uygulamanýn ilgili taraflarýnca fark edilmiþtir.
Geçtiðimiz hafta, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti tarafýndan, uygulamanýn ilgili taraflarý ile çeþitli
görüþmeler ve toplantýlar yapýlmýþ, bu çerçevede;
1 Þubat Pazartesi günü, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý Sayýn Dr.Halil
Akar ve Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç Takip Sistemi Danýþmaný Sayýn Ýbrahim Nayýr ile bir görüþme yapýlmýþ,
2 Þubat Salý günü ilaç firmalarýný temsil eden dernek ve sendikalar, ecza depolarý ve kooperatiflerimizin
temsilcilerinin yer aldýðý Sektör Konseyi toplantýsý gerçekleþtirilmiþ,
4 Þubat Perþembe günü saat 10.30da Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürü
Sayýn Hasan Çaðýlla bir görüþme yapýlmýþ, ardýndan saat 16.30da Sosyal Güvenlik Kurumunda,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü Sayýn Dr.Saim Kerman ve Sosyal Güvenlik Kurumu
ve Türk Eczacýlarý Birliði yetkililerinin ve uygulamada görev alan personelin katýldýðý bir toplantý
gerçekleþtirilmiþtir.
5 Þubat Cuma günü saat 11.00de Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürü Sayýn Saim Kermanýn makamýnda
yapýlan bir toplantýnýn ardýndan saat 16.30da Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti, Saðlýk Bakaný
Sayýn Prof.Dr. Recep Akdað ile bir görüþme yapmýþtýr.Hafta boyunca gerçekleþtirilen görüþmeler
ve toplantýlar sonucunda; eczacýlarýn, Ýlaç Takip Sistemi ve karekodlu ilaçlar ile ilgili olarak, yukarýda
bahsedilen ve kamuoyunda sürekli olarak dile getirilen sorunlarýn aþýlmasý durumunda sisteme
destek verilebileceði deðerlendirilmiþtir.
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Saðlýk Bakaný Sayýn Prof. Dr. Recep Akdað, Ýlaç Takip Sistemine saðlýklý bir þekilde geçilmesi
konusunda Birliðimiz tarafýndan destek verilmesi için, sistem ile ilgili taleplerimizin yerine getirilmesi
konusunda gerekli zeminin hazýrlanmasýný saðlayacaklarýný ifade etmiþlerdir.
Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti, 9 Þubat 2010 Salý günü Maliye Bakaný Müsteþarý Sn Naci
Aðbalý ziyaret ederek, Ýlaç Takip Sistemine geçiþ ile ilgili taleplerimiz arasýnda da yer alan stok
düzeltme hakkýnýn tanýnmasý konusundaki talebimizi bir kez daha arz edecektir. Sayýn Saðlýk Bakaný,
bu görüþme öncesinde Sayýn Maliye Bakaný ile görüþme yaparak, stok düzeltme hakký tanýnmasý
talebimize destek vereceklerini ifade etmiþlerdir.
Yapýlan görüþmelerde, sistemin ülke genelinde uygulanabilmesi için, TEBEOS programýnýn, Türkiyede
ilaç ve eczacýlýk hizmeti veren 24000 eczaneye yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiði deðerlendirilmiþtir. Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafýndan, 1 Mart 2010 tarihinde, Kurumun yeni eczane provizyon sistemine
geçeceði ifade edilmiþ, bu provizyon sistemi ile TEBEOSun uyumlu çalýþabilmesi için web servislerinin
açýlmasý, böylelikle, tüm eczanelerin, tek ekran üzerinden SGK Provizyon Sistemine giriþ yapabilmesi
ve Ýlaç Takip Sistemine bildirimde bulunabilmesinin saðlanmasý için gerekli çalýþmalarýn Türk
Eczacýlarý Birliði ve Sosyal Güvenlik Kurum tarafýndan derhal baþlatýlmasý kararý alýnmýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý ve SGK Yetkilileri, yapýlan görüþmelerde, iade ve takas konularýnda, Ýlaç Takip
Sistemi ile ilgili teknik çalýþmalarýn tamamlandýðýný ifade etmiþtir. Takas uygulamasý konusunda,
Maliye Bakaný Müsteþarý ile Salý günü yapýlacak olan görüþmede, Birliðimiz tarafýndan bu talebimiz
arz edilecektir.
ÝTS bilgilerinin sadece Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ve ilaç takibi amacýyla kullanýlmasý, mali verilerin
gizliliði noktasýnda tam güvenliðin saðlanmasý ve hasta mahremiyetinin yasal koruma altýna alýnmasý
konusunda ilgili taraflarca gerekli güvencenin saðlanmasý gerektiði Birliðimiz tarafýndan bir kez daha
dile getirilmiþtir.
Ayrýca, Türk Eczacýlarý birliði tarafýndan, sistemin tam ve saðlýklý olarak iþlemesi ve eczacýlara külfet
getirmeyecek þekilde sürdürülmesi için, ecza depolarýnýn da sistemde aktif þekilde yer almasý
gerektiði vurgulanmýþtýr. Bu konuda, yetkililer tarafýndan, Ýlaç Takip Sistemine geçiþ için ecza
depolarýna 01.06.2010 tarihine kadar geçiþ süresi tanýndýðý bildirilmiþtir.
Üretici firmalarý ve depolarý maðdur etmemek üzere, karekodlu olarak üretilmiþ olup, ambalajýnda
fiyat kupürü veya kupür yerine geçecek bir etiket içermeyen ilaçlarýn tümünün, Ýlaç Takip Sistemine
bildirimde bulunma zorunluluðu olmadan geri ödeme kurumlarý tarafýndan geçerli kabul edilmesi,
eczaneler tarafýndan, ek bir donaným ve ekipmana ihtiyaç olmadan karþýlanabilmesi ve geri ödeme
kurumlarýna fatura edilerek bedellerinin geri ödenebilmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ve
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünce bir Genelge yayýmlanmasý deðerlendirilmiþtir.
Yapýlan tüm görüþme ve toplantýlarýn sonucunda,
Birliðimiz, Ýlaç Takip Sistemine geçiþ süreci ve bu süreçte yaþanan sorunlarýn çözümüne yönelik
olarak, Saðlýk Bakanlýðýnýn, Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün ve Sosyal Güvenlik Kurumunun
olumlu bir yaklaþým içinde olduðunu görmüþtür. Sistem ve uygulamalar ile ilgili olarak, Birliðimiz
tarafýndan yeni bir duyuru yapýlana kadar, 02.02.2010 tarihinde web sitemiz üzerinden yayýmlanan
ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ HAKKINDA ÜYELERÝMÝZE BÝLGÝLENDÝRME baþlýklý duyurumuzda yer alan
uygulamalar geçerlidir.
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Saðlýk Bakanlýðý, Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapýlan toplantýlarda
görüþülerek alýnacaðý belirlenen ve yukarýda belirtilen tedbirlerin alýnmasý, yaþanan sýkýntýlarýn
aþýlmasý ve taleplerimizin yerine getirilmesi için gerekli giriþimlerde bulunulmasý konusunda,
önümüzdeki günlerde yapýlacak uygulamalar Birliðimiz tarafýndan izlenerek deðerlendirecektir.
Gerekli teknik altyapýnýn saðlanmasý, tüm ilgili taraflarýn aktif biçimde dahil edilmesi ve sistemin
üyelerimize külfet geçirmeden hayata geçirebilmesi ile ilgili zeminin saðlanasý durumunda destek
vereceðimiz bir sistem olan Ýlaç Takip Sisteminin ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda, stok
düzeltme hakký ve Tek Ekran üzerinden giriþ ile ilgili taleplerimizin yerine getirilmesine dair geliþmeler
titizlikle izlenecek, bu geliþmelere göre, sürece katký saðlanmasý deðerlendirilerek gerekli bilgilendirme
Bölge Eczacý Odalarýmýza ve meslektaþlarýmýza yapýlacaktýr.
Konuyu tüm meslektaþlarýmýzýn bilgisine ve dikkatine sunar, Birliðimiz tarafýndan yeni bir duyuru
yapýlana kadar 02.02.2010 tarihli duyurumuz doðrultusunda iþlem yapma konusunda bugüne kadar
gösterilmiþ olan hassasiyetin sürdürülmesini rica ederiz.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ

MALÝYE BAKANLIÐI'NIN, SGK'YA DEVÝR ÖNCESÝ ÝLAÇ BEDELLERÝNÝN
BÜTÇELEÞTÝRÝLMESÝ HAKKINDAKÝ DUYURUSU
(2010-02-09)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan 05.02.2010 tarih ve 1422 sayýlý duyuruda, kamu idarelerinde
çalýþmakta olanlar ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerinin Genel Saðlýk Sigortasý
kapsamýna alýnmasýna iliþkin olarak yürütülecek iþlemleri belirleyen ve 31 Aralýk 2009 tarih ve
27449 sayýlý (5.Mükerrer) Resmi Gazetede yayýmlanan, Kamu Personelinin Saðlýk Hizmetlerinin
Sosyal Güvenlik Kurumuna Ýliþkin Teblið hakkýnda ortaya çýkan tereddütleri gidermek üzere açýklama
yapýlmasýna gerek duyulduðu belirtilmiþtir.
Söz konusu duyuru ile, Tebliðde 14.01.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmiþ olan saðlýk
hizmetlerine iliþkin tedavi faturalarýnýn bildirimlerine iliþkin kanýtlayýcý belgelerin, ödenek daðýtýmýnda
gecikme yaþanmamasý amacýyla harcama birimleri tarafýndan ödeme emri belgesine baðlanarak
ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirileceði ve muhasebe birimlerince de bu tutarlarýn
bütçeleþtirilmiþ borçlar hesabýna alýnacaðýnýn düzenlendiði belirtilerek,
Ýdarelerin söz konusu giderlere iliþkin ödenek ihtiyacýnýn, bütçeleþtirilmiþ borçlar hesabý üzerinden
belirleneceðinden, kapsama dahil kiþilere iliþkin tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yolluklarýna iliþkin
ödeme belgelerinin harcama birimleri tarafýndan ödeme emri belgesine baðlanarak ivedilikle muhasebe
birimlerine intikal ettirilmesi ve muhasebe birimlerince bu tutarlarýn bütçeleþtirilmiþ borçlar hesabýna
alýnmasý gerektiði ve sürecin iþlemesi bakýmýndan genel bütçe kapsamýndaki kamu idareleri
bütçelerinde tedavi ve ilaç giderlerine iliþkin olarak yeni tertiplerin açýldýðý bildirilmiþtir.
Bu itibarla, bölgenizde, 14.01.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) eczaneler tarafýndan karþýlanmýþ
olan, kamu idareleri bünyesinde çalýþanlar ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerinin
ilaç bedellerinin, en kýsa zamanda temini konusunda sýkýntý yaþanmamasý için, söz konusu duyuru
doðrultusunda Kurumlar ile gerekli görüþmelerin yapýlmasý hususunda gereðini bilgilerinize rica
ederim.
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NÖBET LEVHALARI VE AFÝÞLERÝ HAKKINDA
(2010-02-12)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Nöbetçi Eczanelerin nöbet sýrasýnda ýþýklý levha haricinde, nöbetçi olduklarýný belirten tabela ve
afiþlerin sokaklara, caddeye ve kavþaklara konulmamasý için bir çok kez duyuru yapmýþtýk. Deontolojik
açýdan suç teþkil eden bu durumun önüne geçilmesi için odamýzca personel görevlendirilmiþ ve
nöbetçi eczanelere denetlemeler yapýlmýþtý.
Ancak tüm duyurularýmýza ve uyarýlarýmýza raðmen, nöbet sýrasýnda nöbetçi eczane levha ve afiþleri
ile ilgili odamýza þikayetler gelmektedir. Bu nedenle Eczane önünde bulunan tabelalar haricinde
sokaklara ve kavþaklara konulan her türlü levha ve ya afiþe rastlandýðý takdirde; uyarý yapýlmaksýzýn
Eczacý hakkýnda yasal iþlem yapýlacaktýr.
Ayrýca, eczanelerimizde bulunan E levhalarýn mesai saatlerinde sürekli yanmasý , nöbet sýrasýnda
yanýp sönen þekilde bulunmasý, çalýþma saatleri dýþýnda ise kapalý olmasý gereklidir.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI'NIN TNF BLOKERLERÝ HAKKINDA
DUYURUSU
(2010-02-17)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýnýn web sayfasýnda yayýmlanan 10.02.2010 tarihli SGK
BAÞKANLIÐINDAN TNF BLOKERLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ DUYURU baþlýklý duyuru ile;
- TNF bloker ilaçlar için; Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan 23.11.2009-73 sayýlý genelge
sonrasýnda, Genelgenin uygulamasýna Sosyal Güvenlik Kurumuna Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
gönderilen 07.1.2010 tarih, 1303 sayýlý yazý ile açýklýk getirildiði, bu yazýda;
- Tedaviye ilk baþlayacak hastalarda TNF Bloker Ýlaçlar Hasta Onaylama Formu düzenleneceði
ve form üzerinde adý geçen kiþilerce imzalanacaðý, saðlýk kurulu raporu düzenlenebilmesi için bu
formun varlýðýnýn gerekli olduðu, formun saðlýk kurulu raporu ile birlikte Kuruma iletileceði,
- Tedavisi devam eden hastalarda hastanýn saðlýk kurulu raporunun yenilenmesi esnasýnda,
TNF Bloker Ýlaçlar Hasta Onaylama Formu düzenleneceði ve form üzerinde adý geçen kiþilerce
imzalanacaðý saðlýk kurulu raporunu yeniden düzenlenebilmesi için bu formun varlýðýnýn gerekli
olduðu, form saðlýk kurulu raporu ile birlikte Kuruma iletileceði,
Yukarýda da açýklandýðý üzere bu form sadece saðlýk kurulu raporu düzenlenirken imzalatýlacaðýndan
Ýlaç Güvenlik Ýzlem Formunda olduðu gibi üç ayda bir yenilenmesine gerek bulunmadýðý;
- Sözkonusu genelgenin 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüðe girdiði nin bildirildiði duyurulmuþtur.
Saðlýk Bakanlýðýnýn 2009/73 Sayýlý Genelgesi ve ekleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan
yayýmlanan duyuru metni yazýmýz ekinde gönderilmekte olup, Genelgenin Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafýndan uygulamasýnýn yukarýda belirtilen þekilde yapýlacaðý konusunda bilgilerinizi ve konunun
üyelerinize duyurulmasýný rica ederim.
20

PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖÐRENCÝLERÝN ÝLAÇ BEDELLERÝNÝN
KARÞILANMASI HAKKINDA MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NIN YAZISI
(2010-02-18)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu hükümleri doðrultusunda,
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda 5434 sayýlý T.C. Emekli Sandýðý Kanununa tabi olarak çalýþan kamu
personeli ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin tedavi giderlerinin, 15.01.2010 tarihinden
itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca karþýlanmaya baþlanmýþ olmasýna karþýn, 2684 sayýlý Kanun
kapsamýndaki Ýlköðretim ve Orta öðretimde okuyan parasýz yatýlý veya burslu öðrencilerin ilaç
giderlerinin SGK tarafýndan karþýlanýp karþýlanmayacaðý konusunda tereddüt yaþanmasý üzerine,
Birliðimiz tarafýndan ilgili Kurumlara gönderilen yazýlar ile konuya açýklýk getirilmesi istenmiþtir.
Bunun üzerine Milli Eðitim Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan
17.02.2010 tarih ve 1079 sayýlý yazýda, Sosyal Güvenlik Kurumunun, Maliye Bakanlýðýna konu
hakkýnda gönderdiði yazý ile,
5510 sayýlý Kanunla herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar bakýmýndan öngörülen geçiþ sürecinin
devam ettiði bu kiþiler için genel saðlýk sigortasý zorunluluðunun olmadýðý ve benzer durumda olan
sosyal güvenliði olmayan yükseköðretim öðrencilerinin tedavi giderlerinin daha önce olduðu gibi
öðretim gördükleri kurum tarafýndan saðlanmasýnýn uygun olacaðýnýn belirtilmesinden ötürü;
Bakanlýklarýna baðlý pansiyonlu okullarda 2684 sayýlý Kanun hükümleri çerçevesinde eðitim öðrenim
gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öðrencilerin, genel saðlýk sigortasý kapsamýna
alýnacaðý tarihe kadar tedavi giderlerinin, Bakanlýk ilgili birimlerinin bütçesinde açýlacak 03.9-Tedavi
ve Cenaze Giderleri ekonomik kodundan il/ilçe milli eðitim müdürlüklerine gönderilecek ödeneklerle
karþýlanmasý gerektiði belirtilmiþtir.
MEB Strateji Geliþtirme Baþkanlýðýnýn yazýsý web sitemizdedir.

BASIN AÇIKLAMASI-YENÝ BÝR SÖZLEÞME YOK! ECZANELER SÖZLEÞME
YENÝLÝYOR
(2010-02-18)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,

TEB web sitesinde yayýnlanan basýn açýklamasý aþaðýdaki gibidir;
Bilindiði gibi Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda 19.01.2009 tarihinde 3 yýllýk
bir protokol imzalanmýþ ve 16 Aralýk 2009da da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan Birliðimize noter
aracýlýðýyla yapýlan tebligat ile tek taraflý olarak fesih edilmiþti. Ancak Danýþtay 10.Dairesinin
2009/16187 ve 2010/147 Esaslarýna kayden açýlan davalarda aldýðý yürütmeyi durdurma kararlarý
ile fesih iþleminin yürürlüðü durdurulmuþtu.
Yürütmeyi durdurma kararýna uygun olarak halen yürürlükte olan protokol hükümlerine göre; her
yýl Þubat ayý içerisinde kurum ile eczaneler arasýndaki sözleþmeler yenilenmek zorundadýr. Aksi
takdirde 1 Mart 2010 tarihinden itibaren SGK'lýlarýn eczanelerden ilaç alabilmeleri mümkün
olamayacaktý.
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Bu hükme göre, 17.02.2010 tarihinde SGK Baþkanlýðý tarafýndan Birliðimize gönderilen yazý ile,
mevcut protokol ve ilgili yasa hükümleri doðrultusunda Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan bastýrýlan
tip sözleþmelerin eczacý odalarýndan temin edilerek kuruma 01.03.2010 tarihine kadar iletmeleri
gerektiði belirtilmiþtir.
Birliðimiz ile SGK arasýnda yeni imzalanmýþ bir Protokol mevcut deðildir. Yapýlan iþlem; sadece 2009
yýlýnda imzalanmýþ ve halen yürürlükte bulunan Protokol hükümleri çerçevesinde halkýmýzýn
eczanelerden eskiden olduðu gibi rahatça ilaçlarýný alabilmelerini saðlamak için sözleþmelerin
yenilenmesinden ibarettir.
Sonuç olarak, sözleþme yenileme iþleminin yapýlmasý Danýþtayýn yürütmeyi durdurma kararýnýn
gereðidir. Yoksa eczacýlarýmýzýn yaþadýðý sorunlarýn çözümüne yönelik herhangi bir adým atýlmýþ
deðildir. Eczanelerin halen yaþadýklarý sorunlar devam etmektedir. Birliðimizin eczacýlarýn sorunlarýný
çözmeye yönelik yeni bir protokol imzalanmasý talebi halen mevcuttur. Bugüne kadar söylediðimiz
gibi, yapýlan tasarruflarla ilgili tedbir alýnmazsa eczanelerin içinde bulunduðu durum daha da kötüye
gidecektir.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ BASIN BÜROSU

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN
YAPACAKLARI SÖZLEÞME YENÝLEME ÝÞLEMLERÝ HAKKINDA DUYURU
(2010-02-18)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda 19.01.2009
tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamýndaki Kiþilerin Türk Eczacýlarý Birliði Üyesi
Eczanelerden Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokolün, 16.12.2009 tarihinde noter aracýlýðýyla Birliðimize
ulaþtýrýlan tebligat aracýlýðýyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan tek taraflý olarak feshi ile baþlayan
süreçte, Danýþtay 10.Dairesinin 2009/16187 ve 2010/147 Esaslarýna kayden açýlan davalarda aldýðý
yürütmeyi durdurma kararlarý nedeniyle, ilgili protokol yürürlükte bulunmaktadýr.
Anýlan Protokolün 7.1 Maddesi uyarýnca, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleþmeli bulunan eczanelerin,
sözleþmelerini Þubat ayý içerisinde yenilemesi gerektiði hükme baðlanmýþ, 7.9 Maddesi ise,
Eczaneler sözleþme yaparken 6643 sayýlý Türk Eczacýlarý Birliði Kanunun 39uncu Maddesine
dayanýlarak TEB tarafýndan bastýrýlmýþ, bu protokole uygun Tip Sözleþmeleri kullanýrlar. Eczanenin
yapacaðý indirim oranýnýn tespiti amacýyla SUT eki EK-3/B formunun bir örneði Kurum taþra teþkilatýna
ibraz edilecektir. Þeklinde düzenlenmiþtir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan Birliðimize gönderilen 17.02.2010 tarih
B.13.2.SGK.0.11.04.01-638-2540365 sayýlý yazý ile, sözleþme yenileme iþlemleri ile ilgili olarak;
- Sözleþme yenilenmesi sýrasýnda 2009 yýlý satýþ hasýlatýný gösterir SUT eki EK-3/B formunun vergi
dairesinden onaysýz olarak eczane tarafýndan doldurulup imzalanarak sözleþmeye ekleneceði, daha
sonra EK-3/B formunun vergi dairesinden onaylý olarak temin edilerek Kuruma teslim edileceði,
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Ek-3/B formdaki bilgilerin, eczane tarafýndan yapýlan beyan ile karþýlaþtýrýlarak teyit edileceði;
beyan ile onaylý form arasýnda eczanenin indirim oranýný yanlýþ belirleyecek miktarda farklýlýk
bulunmasý halinde sözleþme üzerinde yer alan indirim oraný kýsmýnýn taraflarca imzalanarak
düzeltileceði,
Eczane tarafýndan hatalý ýskonto oraný ile Kuruma fatura edilmiþ reçetelerin yer aldýðý
faturalarýn, kontrol edilip edilmediðine bakýlmaksýzýn eczaneye iade edileceði, faturanýn ve eki
reçetelerin yeni ýskonto oranýna göre düzeltilmesinin ardýndan Kuruma yeniden teslim edileceði; bu
faturalarýn ödeme iþleminin, Kuruma yeniden teslim edildiði tarih esas alýnarak yapýlacaðý,
Eczanelerin 2009 yýlý indirim oraný ile 2010 yýlý indirim oraný arasýnda farklýlýk bulunmasý
halinde, 01.02.2010 tarihinden itibaren baþlayarak SGK Provizyon Sistemine kaydettikleri reçeteleri
yeni indirim oranlarýna göre Eczane Provizyon Sisteminden yeniden hesaplattýrmalarý gerektiði; ilk
beyan veya teyit aþamasýnda ýskonto oranýný hatalý bildiren eczanelerin hatalý ýskontolu reçetelerini
de provizyon sisteminden yeniden hesaplatmasý zorunlu olduðundan, bu iþlemlerin yapýlmamasý
halinde dönem sonlandýrmasýna izin verilmeyeceði,
Bildirilmiþtir.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda 19.01.2009 tarihinde imzalanarak
01.02.2009 tarihinde yürürlüðe giren 2009 Yýlý protokolü, 23.06.2009 tarihinde protokolün 7.1
Maddesi uyarýnca imzalanan revizyon ile yürürlükte bulunan þeklini almýþtýr. 2010 Yýlýnda Kurum
ile sözleþme yenileyecek/yeni sözleþme yapacak eczaneler tarafýndan uygulanacak ýskonto oraný,
protokolün 3.4 Maddesinde yapýlan düzenleme uyarýnca belirlenecek olup, ilgili madde;
3.4

Eczacý indirim oranlarý, protokol tarihinden itibaren bir önceki yýl satýþ hasýlatý (KDV

hariç) üzerinden aþaðýda belirtildiði þekilde uygulanacaktýr;
350.000 TLye kadar satýþ hasýlatý olan eczaneler tarafýndan %0 indirim,
350.000 TL ile 600.000 TL arasýnda satýþ hasýlatý olan eczaneler tarafýndan %1 indirim,
600.000 TL ile 900.000 TL arasýnda satýþ hasýlatý olan eczaneler tarafýndan %1,5 indirim,
900.000 TL üzerinde satýþ hasýlatý olan eczaneler tarafýndan % 2,5 indirim
Bir önceki yýl satýþ hasýlatý olmayan yeni açýlan eczaneler için en düþük indirim oraný uygulanýr.
Ýmalatçý ve ithalatçý indirimi yapýlarak depocuya satýþ fiyatý üzerinden depocu ve eczacý kar oranlarý
uygulandýktan sonra ulaþýlan fiyattan eczane indirimi yapýlýr.
Þeklindedir.
2010 Yýlý Sözleþme Formlarý, yürürlükte bulunan protokol metni ile baský aþamasýna girmiþ olup,
sözleþme formlarýnýn basým iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, formlarýn Bölge Eczacý Odalarýna
gönderimine baþlanacaktýr.
Kurum ile 2009 yýlýnda sözleþmesi bulunan üyelerinizin, sözleþme yenileme iþlemleri için, Protokolün
7.7 Maddesinde belirtildiði þekilde, bu maddede sayýlan;
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-

Bölge Eczacý Odasýndan onaylý sözleþme metni,

-

Mükellefin baðlý olduðu vergi dairesinden onaylý form (SUT eki EK-3/B)

-

Ruhsat fotokopisi (deðiþiklik olmasý halinde)

Eczacý odasýndan alýnan yeni tarihli Sözleþmeye Engel Yoktur belgelerini bir dilekçe ekinde
Kuruma ibraz ederek,
01.03.2010 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar sözleþmelerini yenilemeleri, 2009 yýlý satýþ
hasýlatýný gösterir EK-3/B formunu vergi dairesinden onaylý olarak 09.04.2010 tarihine kadar Sosyal
Güvenlik Kurumu Taþra Teþkilatýna teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ FAÝZ ORANLARI YENÝDEN DÜZENLENDÝ
(2010-02-19)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Türk Eczacýlarý Birliði Yardýmlaþma Sandýðýndan üyelerimize T.Ýþ Bankasý aracýlýðýyla kullandýrýlan
kredilerde, mevcut kredi kullandýrým faiz oranýmýz aylýk %0,94 (yýllýk %6,58) olarak uygulanmaktaydý.
Piyasa faiz oranlarýndaki düþüþ dikkate alýnarak, bu oran aylýk %0,85 (yýllýk 5,95) olarak yeniden
belirlenmiþtir.
Buna göre, Türk Eczacýlarý Birliði Yardýmlaþma Sandýðýndan T.Ýþ Bankasý aracýlýðýyla kullandýrýlacak
kredi oranlarý ve geri ödeme tablosu 22.02.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aþaðýdaki
þekilde yeniden düzenlenmiþtir.
Kredi Limitlerini ve Faiz Oranlarýný Gösteren Tablo web sitemizdedir.

MALÝYE VE YEÞÝL KART SÖZLEÞMELERÝNÝN YENÝLENMESÝ HAKKINDA DUYURU
(2010-02-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, kamu kurum ve kuruluþlarýnda 5434 sayýlý T.C. Emekli Sandýðý Kanununa tabi olarak
çalýþan ve saðlýk hizmetleri çalýþtýklarý kurumlarý tarafýndan karþýlanan kamu personeli ile bakmakla
yükümlü olduðu kiþilerin saðlýk hizmetleri, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca
devralýnmak suretiyle karþýlanmaya baþlamýþtýr.
Konsolide bütçeye tabi kurumlarca saðlýk yardýmý karþýlanmakta olup, henüz genel saðlýk sigortasýna
devredilmemiþ olan kiþiler ve yeþil kartlý kiþilerin tedavisi için düzenlenen reçetelerin temini;
31.01.2009 tarihinde Maliye Bakanlýðý ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda imzalanan
Eczanelerden Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokol hükümlerine göre ilgili kurumlarla anlaþma yapan
eczaneler tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.
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Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 19.02.2010 tarihli
duyuru ile, Maliye Bakanlýðý ve Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda imzalanmýþ olan söz konusu Protokol
gereðince, yukarýda anýlan hak sahiplerinin ilaçlarýnýn teminine yönelik olarak eczanelerce sözleþmelerin
yenilenmesi gerektiði belirtilmektedir.
Duyuruda, yenileme sürecinde kurumlarca eczanelerden ibrazý istenen Teblið ekinde (EK3/B) yer
alan ve mükellefin baðlý olduðu vergi dairesinden onaylanmasý gereken formun beyan döneminden
önce temininde yaþanan güçlükler nedeniyle bu formun, sözleþmenin yenilenmesi aþamasýnda vergi
dairesi onayý olmaksýzýn eczacý tarafýndan doldurulup imzalanarak sözleþmeye ekleneceði, bilahare
beyan dönemi içinde vergi dairesinden söz konusu formun onaylý olarak temin edilerek ilgili kuruma
teslim edileceði bildirilmektedir.
Eczacýnýn sözleþmesini yenilerken imzaladýðý hâsýlat beyanýna iliþkin form ile beyan döneminde vergi
dairesinde onaylatarak ibraz edeceði formdaki hâsýlat tutarlarýnýn, eczacý ýskonto oranlarýnda deðiþiklik
yapýlmasýný gerektirdiði hallerde, sözleþme üzerinde belirtilen indirim oranlarý ilgili kurum ve eczacý
tarafýndan imzalanarak düzeltilecektir. Bu þekilde hatalý ýskonto oraný ile ilgili kuruma fatura edilmiþ
olan reçeteler eczaneye iade edilecektir. Eczaneler bu þekilde kendilerine iade edilen faturalarý yeni
ýskonto oranlarýna göre düzelttikten sonra ödenmek üzere kurumlara teslim edeceklerdir. Bu faturalarýn
ödenmesi iþlemleri kurumlara teslim edildikleri tarih esas alýnarak gerçekleþtirilecektir.
Eczanelerin sözleþmelerini 19/03/2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yenilemeleri, 2009
yýlý satýþ hasýlatlarýný gösterir vergi dairesinden onaylý Teblið eki (EK3/B) formunu da 09/04/2010
tarihine kadar kurumlara ibraz etmeleri gerekmektedir.
2010 Yýlýnda yapýlacak sözleþme iþlemleri için,
- Tek tip Maliye Sözleþmesi Formu,
- Tek tip Yeþil Kart Sözleþmesi Formu

ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ SÜRECÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
(2010-02-23)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
Ýlaç Takip Sistemi ve Karekodlu ilaçlarla ilgili uygulamalar konusunda, daha önce de Birliðimiz
tarafýndan yapýlan duyurularda ve bilgilendirmelerde ifade edildiði gibi, ilacýn, üretildiði nokta ile son
kullanýcýya ulaþtýðý satýþ noktasý arasýndaki hareketlerinin güvenlik altýna alýnmasý amacýyla tasarlanan
sistem, Birliðimiz tarafýndan da desteklenmektedir.
Ýlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ile çok sayýda toplantý ve görüþme yapýlmýþtýr.
Birliðimizin, sistemin hayata geçiriliþi aþamasý ile ilgili görüþ, düþünce ve talepleri yetkililere net
bir biçimde sunulmuþ, Birliðimiz tarafýndan Ýlaç Takip Sisteminin desteklenmesi ve sistemin saðlýklý
bir þekilde iþlemesinin ön koþullarý;
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1. Tek Ekran: Reçete giriþ ekranýnýn, hem SGK provizyon sistemine hem de Ýlaç Takip Sistemine
veri aktararak geri bildirim almasýný mümkün kýlacak þekilde oluþturulmasý,
2. Takas: Karekodlu ilaçlarýn eczaneler arasýnda takas iþleminin; acil durum, nöbet, reçete gibi
þartlar aranmadan ve fatura kesme gibi eczane pratiðini sýkýntýya sokacak iþlemlere gerek olmadan
mümkün kýlýnmasý,
3. Ýade: Ýlacýn depoya iadesinin gün sýnýrlamasý aranmaksýzýn ve mevcut iþleyiþe ilave iþlemler
getirmeden mümkün olmasý,
4.

Depolar: Ecza depolarýnýn sistem kapsamýndan çýkarýlmamasý,

5. TEBEOS: Karekod sistemine uyumlu eczane iþletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacýlarý Birliði
tarafýndan tüm eczanelere ücretsiz olarak daðýtýmýnýn tamamlanmýþ olmasý,
6. Verilerin Korunmasý: ÝTS bilgilerinin sadece Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ve ilaç takibi amacýyla
kullanýlmasý, mali verilerin gizliliði noktasýnda tam güvenliðin saðlanmasý ve hasta mahremiyetinin
yasal koruma altýna alýnmasý,
7. Stok Düzeltme Hakký: Süreç içerisinde, eczacýnýn inisiyatifi dýþýnda, fiili stok ile gerçek stok
arasýnda meydana gelen farklarýn giderilmesi için, Birliðimizden alýnacak görüþler doðrultusunda
belirlenecek usuller çerçevesinde stok düzeltme hakkýnýn saðlanmasý,
Olarak ilgili taraflara arz edilmiþtir.
Ýlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak, 19 Þubat 2010 tarihinde Saðlýk Bakaný Sayýn Prof.Dr.Recep Akdað,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçerin baþkanlýðýnda, Türk Eczacýlarý Birliði, ÝEÝS,
AÝFD, TÝSD ve Türkiye Ecza Depocularý Derneði temsilcilerinin katýlýmý ile, Sosyal Güvenlik Kurumunda
bir toplantý gerçekleþtirilmiþtir.
Bu toplantýda, Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan sunulan taleplerin bir kýsmýnýn uygulamaya hazýr
olduðu ve konuyla ilgili olarak bir açýklama yapýlmasýnýn beklendiði ifade edilmiþtir. Türk Eczacýlarý
Birliðinin konu ile ilgili yaklaþýmý, uygulamanýn doðru bir biçimde baþlatýlmasý ve ülke genelinde
tüm eczaneler tarafýndan uygulanabilir hale gelmesi için, ilgili taraflara arz edilen þartlarýmýzýn
tamamýna uygun biçimde düzenleme yapýlmasýdýr.
Þubat ayýnda, önce Maliye Bakanlýðý Müsteþarý, ardýndan Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý
ile bir görüþme yapýlarak stok düzeltme hakký ve takas uygulamalarý konusunda bir düzenleme
yapýlmasý talebimiz sunulmuþ ve Maliye Bakanlýðý tarafýndan deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Görüþmede
hazýr bulunan Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri tarafýndan, taleplerimizin haklýlýðý ve bir an önce hayata
geçirilmesi gerekliliði konusunda destek verilmiþtir. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý da, bu
taleplerimizi desteklemektedir.
Bugüne kadar yapýlan görüþmelerde, Birliðimiz tarafýndan, eczanelerin Ýlaç Takip Sistemi uygulamalarýna
geçiþ ile ilgili olarak ihtiyaç duyacaklarý teknik donaným ve yazýlým temini için yapacaklarý yatýrým
maliyeti nedeniyle, eczanelerin içinde bulunduðu ekonomik koþullar göz önünde bulundurularak,
maddi bir iyileþtirme yapýlmasý talep edilmiþtir.Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan
yayýmlanan 20.02.2010 tarihli duyuruda, KAREKODLU ilaçlarýn satýþýný saðlamak üzere eczacýlarýmýzýn
yapacaðý yatýrým maliyetlerine destek olabilmek ve uygulamayý teþvik etmek amacýyla,
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5510 sayýlý Kanunun 97inci maddesi gereðince Kuruma teslim ettikleri faturalarý kapsamýnda
KAREKODLU ilaçlara ait reçeteleri bulunan sözleþmeli eczanelere avans ödemelerinin fatura teslim
tarihini takip eden 30 gün içinde yapýlacaðý ifade edilmiþtir. Sosyal Güvenlik Kurumunca sergilenen
bu yaklaþým, Birliðimiz tarafýndan eczanelere bir maddi iyileþtirme yapýlmasýna yönelik talebimize
uygun biçimde yapýlmýþ bir düzenleme olduðu, ve bu hükmün, Kurum ile Birliðimiz arasýnda
imzalanacak olan protokol revizyonunda yer almasý gerektiði deðerlendirilmektedir.
Birliðimizin Ýlaç Takip Sistemine geçiþe iliþkin talepleri arasýnda yer alan TEK EKRAN uygulamasý
hakkýnda, reçete giriþ ekranýnýn, hem SGK provizyon sistemine hem de Ýlaç Takip Sistemine veri
aktararak geri bildirim almasýný mümkün kýlacak þekilde oluþturulabilmesi amacýyla, Sosyal Güvenlik
Kurumu Provizyon Sistemi web servislerinin, Tebeos Eczane Ýþletim Sisteminin kullanýmýna açýlmasý
önerimiz Kuruma sunulmuþ, Kurum yetkilileri tarafýndan da, bu tür bir uygulamanýn yapýlabileceði
ifade edilmiþtir. Sosyal Güvenlik Kurumunun 20.02.2010 tarihinde yayýmladýðý duyuruda, Mart ayý
içerisinde Ýlaç Takip Sistemi ile entegre çalýþacak olan (tek ekran, tek program) yeni MEDULA
Eczane Sisteminin devreye alýnacaðý, böylece iki ayrý þekilde teyit almaya yönelik uygulamanýn,
tek arayüz ve iþlemle, baþka herhangi bir sisteme (programa) gerek olmaksýzýn yapýlabileceði ifade
edilmiþtir. Birliðimizin TEK EKRAN uygulamasýna geçilmesi konusunda, bugüne kadar yapýlan tüm
toplantý ve görüþmelerde dile getirdiði bu talebine uygun olarak, web servislerinin otomasyon
sistemlerinin kullanýmýna açýlmasý uygulamasýnýn bir an önce hayata geçirilmesi son derece önemlidir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun duyurusunda, tek ekran uygulamasý ile ilgili olarak, eczanelerde baþka
herhangi bir programa ihtiyaç duyulmayacaðý ifade edilmekle birlikte, sistem hakkýnda Saðlýk
Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ile yapýlan görüþmelerde, sistem ile uyumlu bir eczane
iþletim sistemine ihtiyaç duyulacaðý bildirilmiþtir. Bu konuda, iþletim sistemi bulunmayan eczaneler
ile, istekte bulunan eczanelerin kullanýmýna sunulmak üzere, TEBEOS un eczanelere gönderilmesi
süreci izlenecektir. Eczanelerimizin kendi iþletim sistemleri içinden tek ekran üzerinden hem stok
takibini yapabilmesi hem de Provizyon Sistemine reçete giriþi ve Ýlaç Takip Sistemine bildirim
yapabilmesi, üzerinde çok önemle durulan bir konudur. Bu nedenle, web servislerinin Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafýndan, TEBEOS ve eczanelerde kullanýlan diðer otomasyon sistemlerinin kullanýmýna
açýlmasý ve web servisleri için gerekli kýlavuzlarýn Kurum tarafýndan yayýmlanmasý, Tek Ekran
uygulamasýndaki en ivedi ve öncelikli iþlemlerdir.
Ýlaç Takip Sistemi kapsamýnda, eczanelerde karekod okuyucu ve lisanslý yazýlým ile ilgili mevcut
durumun deðerlendirilebilmesi ve eczanelerin ihtiyacýna karþýlýk verebilecek nitelikte uygulamalar
yapýlabilmesi için eczanelerden bu konuda ihtiyaç duyulan bilgilerin alýnabilmesi amacýyla bir anket
formu hazýrlanmýþtýr. Anket Formu, gün içerisinde web sitemizde yayýmlanacaktýr. Sosyal Güvenlik
Kurumunun kendi web sitesi üzerinden 20.02.2010 tarihinde yayýmladýðý bir anket formu da
bulunmaktadýr. Ancak, bu anketin kapsamýnýn çok dar olduðu göz önünde bulundurularak, geniþ
kapsamlý bir veri eldesi saðlanmasý, eczanelerdeki mevcut durumun net ve doðru bir þekilde
görülmesi ve eczaneler arasýnda haksýz rekabete neden olacak herhangi bir durumun söz konusu
olmamasý için, üyelerimizin, web sayfamýzda yayýmlanacak olan ankete bilgi giriþi yapmasý büyük
önem taþýmaktadýr.Ýlaç takip sistemi uygulamalarý kapsamýnda, Birliðimiz tarafýndan yapýlmýþ olan
tüm duyuru ve bilgilendirmelere ve ilaç firmalarýna konu hakkýnda yapýlan bildirimlere raðmen, ilaç
firmalarý tarafýndan, ilaç ambalajlarý üzerinde yapýlan çeþitli düzenlemeler nedeniyle, eczanelerin
depolardan ve hastalarýn eczanelerden ilaç temininde sýkýntý yaþanmakta olduðu bilinmektedir. Ýlaç
takip sistemi uygulamalarý kapsamýnda, Birliðimiz tarafýndan yapýlmýþ olan tüm duyuru ve
bilgilendirmelere ve ilaç firmalarýna konu hakkýnda yapýlan bildirimlere raðmen, ilaç firmalarý tarafýndan,
ilaç ambalajlarý üzerinde yapýlan çeþitli düzenlemeler nedeniyle, eczanelerin depolardan ve hastalarýn
eczanelerden ilaç temininde sýkýntý yaþanmakta olduðu bilinmektedir.
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Birliðimiz tarafýndan Saðlýk Bakanlýðýna yapýlan yazýlý baþvurumuz ile, 01.01.2010 tarihi itibariyle
firmalar tarafýndan piyasaya verilmeye baþlanan yeni ambalaj formuna sahip ürünlerin eczaneler
tarafýndan karþýlanabilmesi ve bedellerinin geri ödeme kurumlarý tarafýndan ödenebilmesi konusunda,
uygulamada karþýlaþýlan sorunlarýn giderilmesi talep edilmiþtir. Bu kapsamda, ambalajýnda sadece
karekod bulunan ilaçlar için, karekodun kesilerek yapýþtýrýlmasý ve bu iþlemin geri ödeme için yeterli
sayýlmasý konusunda, geri ödeme kurumlarýnca ivedilikle bir duyuru yapýlmasý beklenmektedir.
Yapýlan görüþme sürecinin genel olarak deðerlendirilmesi ile;
- Stok düzeltme hakký ve takas uygulamalarý ile ilgili olarak Maliye Bakanlýðý tarafýndan bir düzenleme
yapýlmasý için Maliye Bakanlýðýna yapýlan baþvurumuzun, Gelir Ýdaresi Bakanlýðý tarafýndan
deðerlendirildiði; konu hakkýnda Saðlýk Bakanlýðý ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn, Maliye
Bakanlýðýna yaptýklarý bildirimler ile bu düzenlemeleri desteklediði,
- Ýlaç Takip Sistemi Uygulamalarý ile ilgili olarak eczaneler tarafýndan yapýlacak yatýrým nedeniyle,
eczanelere maddi bir destek saðlanmasý talebimizin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yayýmlanan
20.02.2010 tarihli duyuruda yer alan KAREKODLU ilaçlara ait reçeteleri bulunan sözleþmeli eczanelere
avans ödemelerinin fatura teslim tarihini takip eden 30 gün içinde yapýlacaðý hükmü ile olumlu
biçimde deðerlendirildiðinin görüldüðü, bu hükmün, Birliðimiz ile Kurum arasýnda bulunan protokol
kapsamýna da protokol hükmü olarak alýnmasýnýn gerektiði,
- TEK EKRAN uygulamasý ile ilgili olarak, Birliðimiz tarafýndan yapýlan baþvurulara olumlu yaklaþýldýðý
ve bu amaçla Kurum web servislerinin, eczane otomasyon sistemlerinin kullanýmýna açýlmasý ile
ilgili iþlemlerin ivedilikle tamamlanmasý gerektiði,
- ÝTS bilgilerinin sadece Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ve ilaç takibi amacýyla kullanýlmasý, mali verilerin
gizliliði noktasýnda tam güvenliðin saðlanmasý ve hasta mahremiyetinin yasal koruma altýna
alýnmasýnýn ilgili taraflarca olumlu karþýlandýðý,
deðerlendirilmektedir.
19.02.2010 tarihinde gerçekleþen deðerlendirme toplantýsýna istinaden, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan gerekli iþlem ve
duyurularýn ivedilikle yapýlmasý beklenmektedir. Süreç ile ilgili geliþmeler, ilgili taraflarca haftalýk
olarak yapýlacak toplantýlarda deðerlendirilecektir.
Bu süreçte, üyelerimizin, karekodlu ilaçlar ile ilgili olarak 02.02.2010 tarihinde web sayfamýzda
yayýmlanan duyurumuza ve duyuru ekinde yer alan TABLOya uygun biçimde uygulama yapmaya
devam etmesi; web sitemizde gün içerisinde yayýmlanacak olan TEB KAREKOD ANKET FORMUnu
en kýsa zamanda doldurarak Birliðimize ulaþtýrmasý gerekmektedir.

2010 SGK SÖZLEÞMESÝ ODAMIZA GELMÝÞTÝR.

(2010-02-23)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
2010 SGK sözleþmesi Odamýza gelmiþtir.
Sözleþmenin kuruma son teslim tarihi 01.03.2010 Pazartesi mesai bitimine kadardýr. Ancak
sözleþmeler Adana Eczacý Odasý tarafýndan toplanacaðýndan 25.02 2010 Perþembe günü mesai
bitimine kadar eklerle birlikte sözleþme metinlerinin Odamýza teslim edilmesi gerekmektedir
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. 25.02.2010 tarihinden sonra ise meslektaþlarýmýzýn sözleþme ve eki belgeleri son teslim günü olan
01.03.2010 mesai bitimine kadar SGK Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðüne kendileri teslim
etmeleri gerekmektedir.
Sözleþmelerin Odamýz tarafýndan verilebilmesi için meslektaþlarýmýzýn Üyelik aidatýný, Oda giderlerine
katký payýný, TEB Yardýmlaþma Sandýðý ve TEB Afet Fonu aidatlarýný yatýrmýþ olmasý gerekmektedir.
Sözleþme bedeli eczane cirolarýna göre 50, 200, 350 ve 450 YTLdir.
1.Kademe Sözleþme Formu

50TL

(350.000 TLye kadar satýþ hâsýlatý olan eczaneler tarafýndan kullanýlacak)
2.Kademe Sözleþme Formu

200 TL

(350.000 TL ile 600.000 TL arasýnda satýþ hâsýlatý olan eczaneler tarafýndan kullanýlacak)
3.Kademe Sözleþme Formu

350 TL

(600.000 TL ile 900.000 TL arasýnda satýþ hâsýlatý olan eczaneler tarafýndan kullanýlacak)
4.Kademe Sözleþme Formu

450 TL

(900.000 TL üzerinde satýþ hâsýlatý olan eczaneler tarafýndan kullanýlacak)
Sözleþme yenilemek isteyen meslektaþlarýmýzýn eczane kaþeleri ile birlikte odamýza baþvurmalarý
gerekmektedir.
Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda 19.01.2009 tarihinde imzalanan protokolün
7. 7 maddesi gereðince sözleþme yenilemek isteyen meslektaþlarýmýzýn aþaðýdaki sözleþme eki
belgeleri tamamlayarak dilekçe örneði* ile birlikte 25.02.2009 tarihi mesai saati bitimine kadar
Adana Eczacý Odasýna teslim etmeleri gerekmektedir.
Sözleþme yenileme için;
- Bölge Eczacý Odasýndan onaylý sözleþme metni
- Mükellefin baðlý olduðu vergi dairesinden onaylý form (SUT eki EK-3/B )**
Sözleþme yenilenmesi sýrasýnda 2009 yýlý satýþ hâsýlatýný gösterir SUT eki EK-3/B formunun vergi
dairesinden onaysýz eczane tarafýndan doðru olarak doldurulup imza ve kaþelenip sözleþmeye
eklenmesi yeterli olacaktýr. ***
-Ruhsat fotokopisi (Deðiþiklik olmasý halinde)
- Eczacý odasýndan alýnan yeni tarihli Sözleþmeye Engel Yoktur belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.
***Sözleþme yenileme iþleminden sonra EK-3/B formu vergi dairesinden onaylý olarak temin edilerek
Kuruma teslim edilmek üzere 03.04.2010 tarihine kadar eczacý odasýna teslim edilebilecektir.
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( Ek-3/B formdaki bilgilerin, eczane tarafýndan yapýlan beyan ile karþýlaþtýrýlarak teyit edileceði;
beyan ile onaylý form arasýnda eczanenin indirim oranýný yanlýþ belirleyecek miktarda farklýlýk
bulunmasý halinde sözleþme üzerinde yer alan indirim oraný kýsmýnýn taraflarca imzalanarak
düzeltileceði,
- Eczanelerin 2009 yýlý indirim oraný ile 2010 yýlý indirim oraný arasýnda farklýlýk bulunmasý halinde,
01.02.2010 tarihinden itibaren baþlayarak SGK Provizyon Sistemine kaydettikleri reçeteleri yeni
indirim oranlarýna göre Eczane Provizyon Sisteminden yeniden hesaplattýrmalarý gerektiði; ilk beyan
veya teyit aþamasýnda ýskonto oranýný hatalý bildiren eczanelerin hatalý ýskontolu reçetelerini de
provizyon sisteminden yeniden hesaplatmasý zorunlu olduðundan, bu iþlemlerin yapýlmamasý halinde
dönem sonlandýrmasýna izin verilmeyeceði,
- Eczane tarafýndan hatalý ýskonto oraný ile Kuruma fatura edilmiþ reçetelerin yer aldýðý faturalarýn,
kontrol edilip edilmediðine bakýlmaksýzýn eczaneye iade edileceði, faturanýn ve eki reçetelerin yeni
ýskonto oranýna göre düzeltilmesinin ardýndan Kuruma yeniden teslim edileceði; bu faturalarýn ödeme
iþleminin, Kuruma yeniden teslim edildiði tarih esas alýnarak yapýlacaktýr. )

SGK SÖZLEÞMELERÝNÝ YENÝLEME ÝÞLEMLERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
(2010-02-23)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan Birliðimize gönderilen 17.02.2010 tarih ve 2540365 sayýlý yazýda,
2010 yýlý sözleþmelerinin yenilenmesi esnasýnda eczanelerin Þubat Ayý içerisinde eski iskontolarý
ile karþýladýklarý reçetelerini yeni iskonto oranlarýna göre yeniden hesaplattýrmalarý gerektiðinin
bildirilmesi üzerine, Birliðimizce Kurumla yapýlan görüþmelerde, iskonto deðiþimlerinden kaynaklý
deðiþikliklerin, fatura altýnda belirtilerek iþlem yapýlmasý önerilmiþti. Ancak Kurumca, böylesine bir
düzenlemenin, hastanýn ödemesi gereken katýlým payý ile sistemde kayýtlý katýlým payý arasýnda fark
yaratacaðýndan, bu iþlemin mümkün olamadýðýnýn bildirilmesi üzerine, Birliðimizce Kuruma gönderilen
19.02.2010 tarih ve 708 sayýlý yazý ile, 01.02.2010 tarihinden itibaren sisteme kaydedilen reçetelerin
silinmesine gerek kalmaksýzýn, yeni iskonto oranlarýna göre düzeltilebilmesine ve bu düzeltme iþlemi
sonrasýnda ise reçete arkasý çýktýlarýnýn yenilenmeden Kuruma fatura edilebilmesine olanak tanýnmasý
talep edilmiþti.
Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý GSS Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Týbbi Malzeme
Sözleþme ve Ödemeleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Birliðimize gönderilen 23.02.2010 tarih ve
B.13.2.SGK.0.11.04.01-696-2725288 sayýlý yazý ekte yer almakta olup, bu yazýda,
Ýndirim oraný deðiþen eczanelerin eski iskontolarý ile karþýladýklarý reçetelerin Birliðimiz tarafýndan
önerilen yöntem ile düzeltilmesine olanak saðlanmasý için Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüðünce
çalýþmalarýn yürütülmekte olduðu belirtilerek, eczanelerin, yeni iskonto oranlarý ile reçete kaydetmelerine
ve kaydettikleri reçeteleri düzeltmelerine imkan saðlayacak düzenleme yapýlmasý için provizyon
sistemine satýþ hasýlatý ve iskonto bildirim iþlemlerini 25.02.2010 günü mesai bitimine kadar
tamamlamalarý gerektiði bildirilmiþtir.
Yazýda ayrýca, reçetelerini yeni iskonto oranýna göre hesaplatmayan eczanelerin Þubat dönemi
reçetelerinin faturalandýrýlmasýna izin verilmeyeceði ve satýþ hasýlatýný yanlýþ bildiren eczanelerin
faturalarýnýn geç ödeneceði bildirilmiþ olup, Þubat ayý içerisinde karþýlanan ve yalnýzca iskonto oraný
deðiþikliði nedeniyle sisteme yeniden hesaplatýlan reçeteler için reçete arkasý çýktýlarýnýn yenilenmesinin
zorunlu olmadýðý belirtilmiþtir.
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DANIÞTAY'IN BEÞERÝ TIBBÝ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELÝÐÝNÝN
4.MADDESÝNÝN (Y) BENDÝ HAKKINDA ALDIÐI YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI
(2010-02-23)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Birliðimiz tarafýndan, Beþeri Týbbi Ürünler Ruhsatlandýrma Yönetmeliðinin 22.04.2009 tarih ve 27208
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yönetmelikle deðiþik 4.Maddesinin birinci fýkrasýnýn (y) bendinin
 (Bir etkin maddenin farklý tuzlarý, esterleri, izomerleri, enantiomerleri, izomer karýþýmlarý veya
türevleri güvenlik ve/veya etkinlik ile ilgili özellikleri açýsýndan önemli ölçüde farklýlýk göstermediði
sürece ayný etkin madde olarak deðerlendirilir) kýsmýnýn iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulmasý
istemiyle açýlan davada, T.C.Danýþtay Onuncu Daire tarafýndan maddenin yukarýda belirtilen kýsmýnýn
YÜRÜTMESÝNÝN DURDURULMASI kararý alýnmýþtýr.
Kararda, Birliðimiz tarafýndan yapýlmýþ olan baþvuru ve konu hakkýnda eczacýlýk fakültelerinden alýnan
görüþlerin de deðerlendirilmesi sonucunda, davaya konu ifadenin, jenerik ürün tanýmýnýn hasta
saðlýðý açýsýndan önemli sakýncalar doðuracak ve tedavi sürecinin gereksiz yere uzamasýna sebep
olacak nitelikte, jenerik týbbi beþeri ürünlerin orijinal ürün ile ayný etkinlik ve güvenilirlikteymiþ gibi
ruhsatlandýrýlmasý sonucunun doðmasýna neden olacak þekilde eksik olduðu görüldüðünden
YÜRÜTMESÝNÝN DURDURULMASI isteminin kabulünün gerektiði deðerlendirilmiþtir.
T.C.Danýþtay Onuncu Daire'nin Yürütmeyi Durdurma Kararý web sitemizdedir.

SGK'NIN POLÝS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝLERÝNDEN KATILIM PAYI
ALINMAMASI HAKKINDAKÝ YAZISI
(2010-02-24)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, 15.01.2010 tarihi itibariyle, Maliye Bakanlýðýna baðlý Kurumlarda çalýþanlar ile bunlarýn
bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin saðlýk hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca devralýnmasý
ile birlikte Polis Meslek Yüksekokulu öðrencileri de bu kapsama dahil olmuþtu.
Ancak Yozgat Eczacý Odasý tarafýndan Birliðimize gönderilen 27.01.2010 tarih ve 2010/0020 sayýlý
yazý ile, daha önceden bu kiþilere ait reçetelerden katýlým payý alýnmamasý ile birlikte, 28.08.2008
tarih ve 26981 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Genel Saðlýk Sigortasý Ýþlemleri
Yönetmeliðinin 39. maddesinin;
n) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüðü hesabýna okuyan
veya kendi hesabýna okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüðü hesabýna okumaya devam eden
öðrencilerden bu Yönetmeliðin 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen katýlým paylarý alýnmaz.
Þeklinde olmasýna karþýn, provizyon sisteminde bu kiþiler için ilaç ve muayene katýlým paylý iþlem
yapýldýðýnýn bildirilmesi üzerine, Birliðimiz tarafýndan T.C. SGK Baþkanlýðý GSS Genel Müdürlüðü
Saðlýk Politikalarýný Geliþtirme ve Mevzuat Daire Baþkanlýðýna gönderilen 27.01.2010 tarih ve
000445 sayýlý yazý ile,
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Yönetmelikin ilgili hükmü gereðince, Polis Meslek Yüksekokulu öðrencilerinden ilaç ve muayene
katýlým payýnýn alýnmamasý hususunda gereðinin yapýlmasý istenmiþti.
Bunun üzerine, Kurum tarafýndan Birliðimize gönderilen 18.02.2010 tarih ve
B.13.2.SGK.0.11.01.04/1500911 sayýlý yazý ile,
4652 sayýlý Polis Yüksek Öðrenim Kanununa göre öðrenim görmekte olan öðrencilerin 5510 sayýlý
Kanunun 60 ýncý maddesi gereðince genel saðlýk sigortalýsý sayýldýðý dikkate alýnarak, Genel Saðlýk
Sigortasý Ýþlemleri Yönetmelik gereðince, sözü edilen kiþilerden ayakta tedavide saðlanan ilaçlar
için katýlým payý alýnmamasýnýn gerektiði belirtilerek, ilgililerin katýlým payýndan muaf tutulmalarýný
saðlayacak þekilde Kurum bilgi iþlem sisteminde düzenlemenin yapýlmakta olduðu bildirilmiþtir.

SGK'NIN 2010-31 SAYILI VE FATURA BEDELLERÝNÝN ÖDENMESÝ KONULU
GENELGESÝ HAKKINDA
(2010-02-24)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan
Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu 23.02.2010 tarih, 2010-31 sayýlý Genelge ile;
12/3/2009 tarih ve 216 sayý ile Kurum Baþkanlýk Makamý tarafýndan imzalanarak 17/3/2009 tarihinde
yürürlüðe giren Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu 2009/44 sayýlý Genelgenin Hata Oraný ve
Kesinti Tutarýnýn Bildirilmesi baþlýklý 6.2. maddesinde Örnekleme yöntemini kabul eden ya da
etmeyen Saðlýk Hizmeti Sunucusu, Kurum tarafýndan bildirilen hata tutarýný, hata oranýný ve hatalara
iliþkin hususlarý kabul ya da itiraz yolundaki kararýný, MEDULA ekranýnda incelendi ibaresinin
belirdiði veya elektronik iletinin gönderildiði tarihi takip eden 5 (beþ) iþ günü içerisinde, ilgili üniteye;
MEDULA, e-posta, diðer elektronik sistemlerle veya faks ile bildirecek ve bildirimin yazýlý aslýný da
ayný gün iadeli taahhütlü posta veya elden gönderecektir. Bu þekilde Kuruma yapýlan ilk itiraz nihai
olup, daha sonra herhangi bir konu itiraz konusu yapýlamaz. Bildirimin yazýlý aslý beklenmeden
Ünitenin ilgili birimi tarafýndan iþlemler baþlatýlýr. Ýtirazlarda, itirazýn elden verilmesi halinde Ünite
kayýtlarýna girdiði tarih, iadeli taahhütlü postanýn postaya veriliþ tarihi, itirazlarýn adi posta ile
yapýlmasý halinde ise Kurum kayýtlarýna giriþ tarihi esas alýnýr. Hükmünün yer aldýðý, bu düzenlemeye
göre de, itirazlarýn MEDULA, e-posta, diðer elektronik sistemlerle veya faks ile Kuruma bildirileceðinin
ve bildirimin yazýlý aslýnýn da ayný gün iadeli taahhütlü posta veya elden Kuruma gönderileceðinin
bildirildiði belirtilerek,
Bundan sonra söz konusu itirazlarýn ise, MEDULA, e-posta, diðer elektronik sistemlerle veya faks
ile Kuruma gönderilmesi durumunda, bildirimin yazýlý aslýnýn ayný gün Kuruma iadeli taahhütlü posta
ile gönderilmesinin aranmayacaðý, ancak bu durumda söz konusu bildirimin yazýlý aslýnýn mutabakat
aþamasýnda Üniteye elden ibraz edileceði, bildirimin yazýlý aslýnýn Üniteye ibraz edilmemesi durumunda,
Komisyonun çalýþmalarýna son verileceði ve ödeme iþleminin ilk inceleme sonucundaki tutar
üzerinden gerçekleþeceði,
Daha önce saðlýk hizmeti sunucularý tarafýndan, itiraz bildiriminin yazýlý aslýnýn ayný gün içerisinde
elden ya da posta yoluyla Kuruma gönderilmemesi nedeniyle kabul edilmeyen baþvurularýn da bu
çerçevede iþleme alýnmasý gerektiði bildirilmektedir.
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YEÞÝL KART FATURALARININ KESÝLMESÝ VE FATURA PAKETÝ HAKKINDA ÖNEMLÝ
DUYURU
(2010-02-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere 2008 yýlý Temmuz ayýndan bu yana Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Adana Valiliðinden alýnan
olur ile Seyhan ve Yüreðir yeþil kart reçete kontrolleri Adana Eczacý Odasý tarafýndan yapýlmaktadýr.
Yapýlan Yeþil Kart reçeteleri kontrollerinde, fatura kesilen eczane döküm listesinde yer alan reçeteler
ile kurum kayýtlarýndaki reçeteler arasýnda reçete fazlalýðý/eksikliði yaþanmakta ve bu nedenle de
ödemeler yapýlamamaktadýr.
Bu nedenle 1 Mart 2010 tarihinden itibaren teslim edilecek olan 2010 yýlý Þubat ayýna ait reçetelerin
SGK Provizyon Sisteminde Reçete Döküm  bölümünde açýlan Döküm Kontrol Et butonu ile kontrol
edilerek kurum kayýtlarýndaki reçeteler ile eczane kayýtlarýndaki reçete sayý ve tutarlarýnýn ayný
olmasý saðlanarak fatura edilmelidir.
Yeþil Kart reçetelerinin ve faturalarýnýn Odamýzda teslimi esnasýnda Saðlýk Grup Baþkanlýklarý
yetkilileri tarafýndan her fatura paketindeki kayýt ile kurum kayýtlarý karþýlaþtýrýlacak olup, kayýtlarda
eksiklik olduðu takdirde evraklar kabul edilmeyip, eczacýlara iade edilecektir. Eczacý tarafýndanDöküm
Kontrol Et iþlemi yapýlýp, kurum kayýtlarý ile fatura paketi kayýtlarý Saðlýk Grup Baþkanlýklarý yetkilileri
tarafýndan kontrol edilip, kayýtlar tuttuðu takdirde evraklar teslim alýnacaktýr.
Mart ayýnda uygulamanýn yeni baþlamasý nedeni ile Mart ayýnýn 1-5i arasýnda evraklar kontrol
edilerek teslim alýnacak olup, sýkýntý yaþanmamasý için fatura paketlerinin düzenli ve kontrol edilerek
hazýrlanmasý önemle duyurulur.
Konu ile ilgili açýklamalý bilgi ve uygulamalý anlatým aþaðýda yer almaktadýr.
-Öncelikle birden fazla bilgisayardan Yeþil Kart reçetelerinin kaydýný alan meslektaþlarýmýzýn, bu
reçetelerin dökümünü tek bir bilgisayarda toplamalarý gerekmektedir.
-Reçete Döküm bölümüne eklenen Döküm Kontrol Et iþlemiyle döküm listenizde yer alan ilk ve
son sýradaki reçeteler arasýnda sandýk kayýtlarýnda yer alan reçeteler ekrana yansýyacaktýr.
-Ekrana gelen reçete kayýtlarýyla dökümünüzde yer alan kayýtlarýn tutup tutmadýðýný kontrol imkâný
bulabileceksiniz. Döküm listenizdekinden daha fazla kayýt ekrana gelirse arada görünen reçeteleri
listenize ekleme imkâný bulabilirsiniz. Bu fazla kayýtlarý fatura etmeyecekseniz ve daha önceden
fatura edip yollamadýysanýz listenize ekleyip reçete kaydýný silebilirsiniz.
-Döküm listenizde yer alýp kontrol esnasýnda ekrana gelmeyen kayýtlar için yeni kayýt giriþi yapabilirsiniz.
Kontrol iþlemiyle sandýk kayýtlarýnda yer alan reçeteleri yazdýrma imkâný da bulunmaktadýr. Fakat
bu listeyi fatura ekinde yolladýðýnýz döküm listesi yerine kullanmayýnýz.
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BASIN AÇIKLAMASI
(2010-02-25)
Türk Eczacýlarý Birliði, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlan ve Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan toplatýlan ürünlerle ilgili acilen yasal düzenleme istedi; yetkilileri ve hastalarý uyardý!
TARIM VE KÖY ÝÞLERÝ BAKANLIÐINCA RUHSATLANDIRILAN ÜRÜNLERÝN HALK SAÐLIÐI ÜZERÝNDE
OLUÞTURDUÐU TEHDÝT KONUSUNDA UYARMAYA VE ÜZÜLEREK HAKLI ÇIKMAYA DEVAM EDÝYORUZ
Bugün basýnda yer alan haberlere göre, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlmýþ
bitkisel içerikli beþ ürünün (Sir Hunter, Romeo Juliet, Ziroll, Grinex, EFR-X), içeriðinde Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan ruhsatlandýrýlmasý gereken etken maddeleri ve türevlerini bulundurduðunun tespit edilmesi
nedeniyle, Saðlýk Bakanlýðýnca piyasadan geri çekilmesine karar verilmiþtir.
Bakanlýðýn geri çekme kararý aldýðý beþ ürünle ilgili olarak, Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi
Dekanlýðý tarafýndan yapýlan ve Birliðimize sunulan bir çalýþma gereðince, Birliðimizce 04.02.2010
tarihinde Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne, bildirimde bulunulmuþtur.
Baþvurumuzda, söz konusu ürünlerin gerek kutu, gerek izin baþvuru dosyasýnda beyan edilmeyen
kimyasal madde veya ilaç etken maddeleri içermeleri nedeniyle denetimsiz satýþýnýn halk saðlýðý
üzerinde bir tehlike oluþturduðu belirtilerek, bu ürünler hakkýnda ivedilikle iþlem yapýlmasý talep
edilmiþtir. Bu durum yýllardýr altýný çizdiðimiz bir gerçeði bir kere daha görünür kýlmaktadýr. Bazý
üreticiler ve ithalatçýlar, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlmasý gereken etken maddeyi/maddeleri
içeren ürünleri hakkýnda ruhsat baþvurularýný, ürün içeriðinin bitkisel olduðu iddiasý ile, Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðýna yapmaktadýr. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ise, mevzuatýna dayalý olarak ve
teknik yetersizlikler nedeniyle içerik tespiti yapmadan, beyana dayalý ruhsat vermektedir. Bu durum,
halk saðlýðýný gün geçtikçe artan oranda tehdit altýnda býrakmaktadýr.
Unutulmamalýdýr ki; ister kimyasal ister bitkisel içerikli olsun her ilaç tedavi edici özelliðinin yanýnda
doðru kullanýlmadýðý takdirde saðlýða zararlý olma riskini de taþýr. Mevcut fayda ve riski dengelemenin
tek yolu ilaç ya da ilaç etkisi gösteren ürünlerin kullanýmýnýn uzmanlarýn kontrolünde olmasýdýr.
Saðlýða iliþkin ürünlerin uzmanlarý ise hekimler ve eczacýlardýr. Bu nedenle bu ürünler mutlaka doktor
tavsiyesi ile ve eczacý danýþmanlýðýnda kullanýlmalýdýr. Bunu saðlamanýn temel yolu ise ilaç ve ilaç
etkisi gösteren ürünlerin konunun uzmaný kamu otoritesi tarafýndan denetlenmesidir. Ýlaç ve ilaç
benzeri ürünlerin üretiminden tüketimine ve tüketimi sonrasý beklenen ve beklenmeyen etkilerine
kadar uzanan süreçte, tek yetkili olmasý gereken kurum Saðlýk Bakanlýðýdýr.
Bugüne kadar bu yanlýþ uygulamanýn ne kadar üzücü sonuçlara neden olduðu konusunda bir çok
vaka kamuoyunun gündemine taþýnmýþtýr. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlarak
denetimsizce kullanýlan ürünlerin baþka ne tür saðlýk sorunlarýna neden olduðunu tam olarak
bilemiyoruz. Ancak biz saðlýk çalýþanlarý bir gerçeði çok iyi biliyoruz: saðlýk alanýndaki denetimsizlik
ve yetersiz düzenlemeler çok aðýr sonuçlar doðurabilmektedir. Saðlýk alanýnda yaratýlacak boþluðun
ya da denetimsizliðin sonucu ya geri dönülemez saðlýk sorunlarý ya da ölüm olmaktadýr. Daha ciddi
kayýplar verilmemesi ve telafi edilemeyecek saðlýk sorunlarýna yenilerinin eklenmemesi için; bugüne
kadar defalarca yinelediðimiz bir taleple bir kere daha yetkili mercilere sesleniyoruz.
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Söz konusu ürünlerin ruhsatlandýrýlma yetkisinin Tarým Bakanlýðýnda kalmasýnda ýsrarcý olunmasý,
bugüne kadar çok sayýda örneði ile karþýlaþýlmýþ vakalarýn ülke gündemine taþýnmasý ile sonuçlanacaktýr.
Bu nedenle, ister bitkisel ister kimyasal içerikli olsun ilaç etkin maddeleri içeren her türlü ürünün
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlmasý ve bu ürünlerin yalnýzca eczanelerden halka ulaþtýrýlmasý
konusunda gerekli düzenlemelerin derhal yapýlmasý gerektiðini bir kez daha vurguluyoruz ve halkýmýza
sesleniyoruz;
Saðlýðýnýzla ilgili konularda mutlaka bir hekime baþvurunuz ve gerek hekim tarafýndan tavsiye edilen
gerekse reçete ile satýþý zorunlu olmayan ilaç ve ürünlerin temini için mutlaka tek yetkili ve güvenilir
ilaç temin birimi olan eczanelere baþvurunuz ve eczacýnýzdan danýþmanlýk hizmeti alýnýz. Saðlýk
alanýnda, basýn yayýn organlarý aracýlýðýyla, yetkisiz ve bilgisi olmayan kiþilerce verilen ve birçoðu
gerçeði yansýtmayan bilgilere itibar etmeyiniz.
Saðlýðýnýz bizim için önemlidir.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ BASIN BÜROSU

ECZANE TEKNÝSYEN EÐÝTÝMÝ HAKKINDA
(2010-01-12)
Þakirpaþa Halk Eðitim merkezinde (2.Dönem) 28.02.2009 ve 08.01.2010 tarihleri arasýnda düzenlenen
60 nolu Eczane Destek Personel Eðitim kursuna ait sertifika almaya hak kazananlarýn listesi ile bu
kursta devamsýzlýk yapýp sertifika alamayacak kursiyerlerin listesi web sitemizdedir.
Sertifika hak eden kursiyerlerin Staj Dosyalarýný Odamýzda onaylatarak, 22.01.2010 Cuma gününe
kadar Þakirpaþa Halk Eðitim merkezine eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir.
NOT: 1.Dönem Eczane Destek Personel Eðitimini baþarýyla tamamlamýþ ancak; sertifikalarýný alamayan
kursiyerler 15.01.2010 Cuma gününe kadar dilekçe ile odamýza baþvurmalarý gerekmektedir.

TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ ECZACILIK AKADEMÝSÝNÝN BÝLÝM, HÝZMET VE TEÞVÝK
ÖDÜLLERÝ HAKKINDA DUYURUSU
(2010-02-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisi tarafýndan 2010 yýlýnda; Bilim, Hizmet ve Teþvik Ödülleri
olmak üzere üç tür ödül verilecektir.
Bilim, Hizmet ve Teþvik Ödülleri, eczacýlýk bilimleri alanýnda araþtýrma yapan ve/veya bu alanlarýn
mensubu olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlarýnýn seçkin araþtýrma, çalýþma ve hizmetlerini
deðerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teþvik unsuru olmak üzere
oluþturulmuþtur.
Aday önerilerinin, iliþikte sunulan TEB Eczacýlýk Akademisi Bilim, Hizmet ve Teþvik Ödülleri Esaslarý
ile ekteki formlara uygun olarak düzenlenmesi ve önerilerin en geç 12 Nisan 2010 Pazartesi günü
saat 18:00a kadar Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisine ( Cinnah Cad. Willy Brandt Sok.
No: 9 Çankaya / ANKARA ) ulaþtýrýlmasý gerekmektedir.
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25.02.2010 TARÝHLÝ SGK DUYURUSU VE DOÐURACAÐI SONUÇLAR HAKKINDA
ÖNEMLÝ BÝLGÝLENDÝRME
(2010-02-26)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan 25.02.2010 tarihli Karekodlu Ýlaçlarýn
Ödenmesine Ýliþkin Duyuru ile, karekodlu ilaçlarýn Ýlaç Takip Sistemine yapýlan bildirimler esas
alýnarak bedelinin ödenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan uygulanacak usul ve esaslarýn
bildirildiði 2010/11 sayýlý Genelge ile ilgili olarak; ilaç firmalarý tarafýndan Yönetmeliðe uygun olarak
üretilmiþ karekodlu ilaçlar üzerine Yönetmeliðe aykýrý bir þekilde sürþarj etiketi uygulanmasý veya
fiyat kupürü þeklinde etiket yapýþtýrýlmasý (hatta bu etiketlerin yapýþtýrýlmak üzere eczanelere
daðýtýlmasý) suretiyle Ýlaç Takip Sistemi üzerinden Kuruma fatura edilmesi gereken ilaçlarýn kesilerek
bedellerinin ödenecek hale getirilmeye çalýþýldýðý yönünde bilgilerin intikal etmesi nedeniyle,
Genelgenin (2.5) ve (2.6) numaralý maddelerinde tarif edilen ürünlerin (dýþ ambalajýnda karekod
bulunan, fiyat kupürsüz veya kupürü belirlenen þekilde iptal edilmiþ ilaçlar) yalnýzca ÝTSden onay
alýnarak Kuruma fatura edilebileceðinin, bu ürünlerin karekodlarý veya barkodlarý kesilerek reçete
ekinde gönderilmesi veya bu ürünler üzerine firmalar tarafýndan sürþarj veya etiketleme yapýlmasý
sonrasýnda kesilerek reçeteye eklenmesi halinde bu ilaçlarýn bedelinin Kurum tarafýndan
ödenmeyeceðinin bir kez daha hatýrlatýlmasý ihtiyacýnýn doðduðu ifade edilmiþtir.
Bilindiði gibi, Sosyal Güvenlik Kurumunun, 2010/11 Sayýlý Genelgesinin yayýmlanmasýnýn hemen
ardýndan, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetimizin yaptýðý deðerlendirme sonucunda aldýðý karar
ile, UZERINDE FIYAT KUPÜRÜ YADA FÝYAT BÝLGÝSÝ BULUNMAYAN SADECE KAREKOD VE BARKOD
BULUNAN URUNLERIN bedellerinin ödenmeyeceði bilgisinden hareketle, bu ilaçlarýn eczaneler
tarafýndan hiçbir þekilde karþýlanmamasý, ecza depolarýndan bu þekilde gelmiþ olan ilaçlar varsa
derhal depoya iade edilmesi ve depolardan bu tür ilaçlarýn hiçbir þekilde alýnmamasý 02.02.2010
tarihli ve duyurumuz ve EKÝ TABLO ile duyurulmuþ, bu tarih sonrasýnda yapýlan tüm duyurularýmýzda
da bu konu vurgulanmýþtýr.
Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan 25.02.2010 tarihli duyurunun ardýndan,
üyelerimiz tarafýndan Birliðimize yapýlan çok sayýda baþvurudan ve bildirimden, UZERINDE FIYAT
KUPÜRÜ YADA FÝYAT BÝLGÝSÝ BULUNMAYAN SADECE KAREKOD VE BARKOD BULUNAN URUNLER
ile ilgili olarak, firma temsilcileri ve depo satýþ elemanlarý tarafýndan bu ürünler için hazýrlanan
etiketlerin ambalaja yapýþtýrýlmasý suretiyle ödenebilir hale getirildiði þeklinde yanlýþ bilgilendirmeler
yapýldýðý, bu tür ürünlerin depolar aracýlýðýyla veya doðrudan eczanelere ulaþtýrýldýðý ve eczanelerin
de bu þekilde karþýladýklarý ilaçlarý Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura ettikleri anlaþýlmaktadýr.
Sosyal Güvenlik Kurumunun 25.02.2010 duyurusunda da bildirildiði üzere, belirtilen durumdaki ilaç
bedellerinin ödenmemesi söz konusu olduðundan,
-

Eczanelerin stoklarýnda bu tür ürünler var ise DERHAL ecza depolarýna iade etmeleri, dýr.
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Bu ilaçlarýn bedellerinin depolara ve dolayýsýyla ilaç firmalarýna ödenmemesi gerektiðinden,
bu tip ürünleri karþýlayarak hastalarýna vermiþ ve Kuruma fatura etmiþ olan meslektaþlarýmýzýn
Birliðimiz tarafýndan ikinci bir duyuru yapýlana kadar, ecza depolarýna ödeme yapmamalarý,
02.02.2010 tarihli duyurumuz ve sonrasýnda yapýlan tüm duyurularýmýzda vurgulandýðý gibi,
02.02.2010 tarihli duyuru ekindeki TABLOya uygun þekilde ilaç karþýlanmasý; bu çizelgede tanýmlý
olmayan ambalaj türündeki ilaçlarýn ise hiçbir þekilde kabul edilmeyerek iade edilmesi,
Büyük önem taþýmakta
Bugüne kadar yapýlan tüm duyurularýmýzda, Türk Eczacýlarý Birliðinin konu ile ilgili temel yaklaþýmýnýn,
uygulamanýn doðru bir biçimde baþlatýlmasý ve ülke genelinde tüm eczaneler tarafýndan uygulanabilir
hale gelmesi için, ilgili taraflara arz edilen talep ve önerilerimizin tamamýna uygun biçimde
düzenlemelerin ivedilikle yapýlmasý olduðu ifade edilmiþtir.
TEB Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 25.02.2010 tarihinde (dün) Maliye Bakaný Sayýn Mehmet
ÞÝMÞEK ve Saðlýk Bakaný Sayýn Prof.Dr.Recep AKDAÐ ile birer görüþme yaparak, konuyla ilgili
yaklaþýmýmýzý aktarmýþtýr. Maliye Bakaný ile yapýlan görüþmede eczanelere stok düzeltme hakký
saðlanmasý ve eczaneler arasýndaki ilaç takasýnýn eczacýlar açýdan mali sorunlara neden olmayacak
þekilde uygulanabilmesi için yasal düzenlemeler yapýlmasý gerekliliði ifade edilmiþ ve Maliye Bakanlýðý
denetmenlerince eczanelere yapýlan vergi denetimleri konusunda bilgi verilmiþtir. Maliye Bakaný,
stok düzeltme hakký ve takas uygulamasý konularýnda Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý ve Türk Eczacýlarý
Birliði tarafýndan bir çalýþma baþlatýlmasý talimatýný vermiþtir.
Uygulamalar hakkýnda, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ile Sosyal Güvenlik
Kurumunun her kademe yetkilisi ile görüþmeler yapýlmýþ, Birliðimizin, uygulamaya, ülke genelinde
tüm eczanelerin alt yapýsýnýn hazýr hale getirilerek eþzamanlý olarak baþlatýlmasý yaklaþýmý net bir
þekilde aktarýlmýþ olmasýna karþýlýk, Kurum tarafýndan yapýlan þifahi açýklamalar ve son olarak yapýlan
yazýlý açýklama ile eczacýlar açýsýndan maðduriyet yaratacak ve ilaç temin hizmetini aksatacak
þekilde bir kaotik ortam oluþturularak, sorunun çözümüne yönelik talep ve önerilerimiz ilgili Bakanlýklar,
Kurum ve kuruluþlar tarafýndan yerine getirilmeden bu þekilde harekete geçilmesi son derece üzücü
ve düþündürücüdür.
Üyelerimizin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan bedelinin ödenmeyecek olmasý nedeniyle, bu
ilaçlarý temin edemeyecekleri konusunda hastalarýný bilgilendirmeleri, reçetelerinde yazýlý ilacýn,
ödenebilir durumdaki ambalaja sahip olan eþdeðeri ile karþýlanmasý; eþdeðeri olmayan ilaçlar için
ise, hastanýn doktoru ile acilen iletiþime geçerek konu hakkýnda bilgi verilmesi ve doktorun
yönlendirmesi doðrultusunda iþlem yapýlmasý gerekmektedir.
Her ne kadar, meslektaþlarýmýzýn sorumlu olmadýðý bir krizle karþý karþýya da olsak, hastalarýn saðlýðýný
birinci sorumluluklarý olarak gören meslektaþlarýmýzýn üzerlerine düþenden fazlasýný yerine getireceklerine
inanýyoruz.
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Sosyal Güvenlik Kurumunun 25.02.2010 tarihli duyurusunun, dün akþam yayýmlandýðý saatten
itibaren, ilgili Kurum ve Bakanlýklara, duyurunun hastalar ve meslektaþlarýmýz için maðduriyet
yaratacaðý ifade edilmiþ, ayrýca bu duyuruya karþýlýk Birliðimiz tarafýndan üyelerimize yapýlacak olan
bilgilendirme ile, ecza depolarý ve ilaç sanayinin de olumsuz etkileneceði yeni bir sürecin baþlayacaðý
ve sektör açýsýndan mali bir krizin ortaya çýkacaðý vurgulanmýþ, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu
Baþkanlýðýnca, 25.02.2010 tarihli duyurularýnýn þu ana kadar deðiþtirilmemesi üzerine de bu
bilgilendirmenin yayýmlanmasý kararý alýnmýþtýr.
Konu hakkýnda Birliðimiz tarafýndan ikinci bir duyuru yapýlýncaya kadar, yukarýda tanýmlanan ilaçlarýn
çok ivedi olarak depolara ve firmalara iade sürecinin baþlatýlmasý ve karþýlamýþ olduklarý ilaçlarý
bulunan üyelerimizin depolara ödeme yapmamalarý önemle rica olunur.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐININ YENÝ MEDULA REÇETE
PROVÝZYON SÝSTEMÝ HAKKINDA DUYURUSU
(2010-02-28)
SGK PROVÝZYON SÝSTEMÝ ECZANE EKRANINDA YAYIMLANAN DÜZELT-KAYDET ÝÞLEMLERÝ
DUYURUSU HAKKINDA AÇIKLAMA
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleþmesi olan meslektaþlarýmýzýn, 2010 Yýlý için yapacaklarý sözleþme
yenileme iþlemleri kapsamýnda, Birliðimiz tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapýlan baþvuru
ile, Kuruma uygulayacaðý ýskonto oraný deðiþen eczanelerin, 01.02.2010 tarihinden itibaren sisteme
kaydedilen reçetelerinin silinip yeniden girilmesine gerek kalmaksýzýn, yeni iskonto oranlarýna göre
düzeltilebilmesine ve bu düzeltme iþlemi sonrasýnda ise reçete arkasý çýktýlarýnýn yenilenmeden
Kuruma fatura edilebilmesine olanak tanýnmasý talep edilmiþti.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý GSS Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Týbbi Malzeme Sözleþme ve
Ödemeleri Daire Baþkanlýðý, 23.02.2010 tarihli yazýsý ile, indirim oraný deðiþen eczanelerin eski
iskontolarý ile karþýladýklarý reçetelerin Birliðimiz tarafýndan önerilen yöntem ile düzeltilmesine olanak
saðlanmasý için Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüðünce çalýþmalarýn yürütülmekte olduðunu,
eczanelerin, yeni iskonto oranlarý ile reçete kaydetmelerine ve kaydettikleri reçeteleri düzeltmelerine
imkan saðlayacak düzenleme yapýlmasý için provizyon sistemine satýþ hasýlatý ve iskonto bildirim
iþlemlerini 25.02.2010 günü mesai bitimine kadar tamamlamalarý gerektiðini bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan, Provizyon Sistemi Eczane Ekranýnda 2009 YILI SATIÞ HASILATINA
GÖRE ÝNDÝRÝM ORANI BÝR ÖNCEKÝ YILA GÖRE DEÐÝÞEN ECZANELERÝN ÝNDÝRÝM ORANINI KAYDA
ALDIKTAN SONRA UYGULAMADA YER ALAN REÇETE BÖLÜMÜNDEN REÇETELERÝ ÇAÐIRIP, DÜZELTKAYDET ÝÞLEMÝ YAPMASI GEREKMEKTEDÝR. DÜZELTÝLMESÝ GEREKEN REÇETELERE DÖKÜM
UYGULAMASINDAN ULAÞABÝLÝRSÝNÝZ. Duyurusu yayýmlanmýþtýr.
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Düzelt-Kaydet iþlemleri sýrasýnda, sistemin, memurlara ve Emekli Sandýðý mensuplarýna ait reçetelerde
Karne no, sicil no gibi, reçete üzerinde bulunmayan bazý bilgilerin istendiði konusunda, üyelerimiz
ve Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan yapýlan bildirimler doðrultusunda, Sosyal Güvenlik Kurumuna
ivedilikle baþvurulmuþ; Kurum da bu uygulamanýn düzeltilmesi için gerekli çalýþmayý baþlatmýþtýr.
Sistem, düzeltme iþlemleri için, eczanelerin fatura teslim tarihine kadar açýk olacaktýr. Bu nedenle,
Kuruma uyguladýðý ýskonto oraný deðiþen meslektaþlarýmýzýn, düzelt-kaydet iþlemlerini bugün
içerisinde tamamlamalarý zorunluluðu bulunmamaktadýr.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
Þubat ayý içerisinde karþýlanan ve yalnýzca iskonto oraný deðiþikliði nedeniyle sisteme yeniden
hesaplatýlan reçeteler için reçete arkasý çýktýlarýnýn yenilenmesi zorunlu deðildir.

MEDULA-REÇETE PROVÝZYON SÝSTEMÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YAPILACAK BÝLDÝRÝMLER
HAKKINDA
(2010-02-28)
TEB web sitesinde yayýmlanan duyuru aþaðýda yer almaktadýr;
Bilindiði gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan Kurum web sitesinde yayýmlanan
25.02.2010 tarihli duyuru ile, 01.03.2010 tarihinden itibaren, yeni MEDULA-Reçete Provizyon
Sisteminin devreye alýnacaðý ve mevcut sistemin 28.02.2010 günü saat 24.00 itibariyle sadece
yeni reçete giriþine kapatýlacaðý duyurulmuþtur.
Yeni MEDULA-Reçete Provizyon Sisteminin devreye alýnmasý ile yaþanabilecek aksaklýklarýn,
mümkün olan en doðru ve hýzlý biçimde Kuruma aktarýlmasý ve çözümlenmesinin saðlanmasý için
yapýlabilecek çalýþma ve izlenecek yöntemlerin deðerlendirilmesi amacýyla, bugün Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Birliðimiz yetkilileri bir toplantý gerçekleþtirmiþtir.
Toplantýda, sistem hakkýnda alýnan bilgiler doðrultusunda, MEDULA-Reçete Sisteminin 01.03.2010
tarihinde devreye alýnmasý durumunda, ilaç temin hizmetinde aksaklýklar yaþanabileceði ve gerek
hastalar gerekse eczacýlar açýsýndan maðduriyet yaratacak sonuçlara neden olabileceði
deðerlendirilmiþtir. Bu deðerlendirme nedeniyle, ekte de bir örneði yer alan baþvurumuz Sosyal
Güvenlik Kurumuna gönderilmiþ ve uygulamanýn, MEDULA Reçete Sisteminin, sistemdeki
eksikliklerin giderilmesi sonrasýndaki bir tarihte devreye alýnmasý talep edilmiþtir.Ancak, Kurum
tarafýndan uygulamanýn 01.03.2010 tarihinde devreye alýnacaðý 25.02.2010 tarihinde duyurulmuþ
olduðundan, herhangi bir erteleme olmamasý halinde, Pazartesi günü itibariyle sistem devreye
girecektir.MEDULA  Reçete Sistemi ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun 25.02.2010
tarihinde yayýmlanan duyurusunda yer alan telefon numaralarýna ve e-posta adreslerine yoðun
baþvuru nedeniyle ulaþýmda zorluk yaþanabileceði deðerlendirilerek, bildirimlerin Birliðimiz bünyesinde
tasnif edilerek Kuruma aktarýlabilmesi için,
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- Meslektaþlarýmýzýn, MEDULA-Reçete Sistemi ile ilgili bildirimde bulunmak istedikleri konularý baðlý
bulunduklarý Bölge Eczacý Odasýna bildirmeleri,
- Bölge Eczacý Odalarýmýzýn da üyeleri tarafýndan sistemle ilgili yapýlan bildirimleri, Türk Eczacýlarý
Birliði Genel Sekreterliðine ve Odalarýndan sorumlu Koordinatör eczacýlarýmýza telefon veya e-posta
aracýlýðýyla iletmeleri yönteminin izlenmesi,
- E-posta ile yapýlacak bildirimler için medulayardim@gmail.com adresinin kullanýlmasý,
gerekmektedir.
Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan Birliðimize iletilen bildirimler, konusuna göre tasnif edilerek, Sosyal
Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerine aktarýlacak ve sistem ile ilgili aksaklýklarýn giderilmesi için
bildirimlerimiz doðrultusunda yapýlan iþlemler takip edilecektir.

MEDULA-REÇETE PROVÝZYON SÝSTEMÝ'NÝN DEVREYE ALINIÞ TARÝHÝNÝN
ERTELENMESÝ KONUSUNDA SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNA BAÞVURUMUZ
(2010-02-28)
TEB web sayfasýnda yayýmlanan duyuru aþaðýda yer almaktadýr;
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan 25.02.2010 tarihli duyurularý ile, yayýmlanan yeni
MEDULA-Reçete Provizyon Sisteminin duyuru ile 01.03.2010 tarihi itibariyle devreye alýnacaðý
bildirilmiþ,
MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili olarak 26.02.2010 tarihinde Birliðimiz ile Kurum
yetkililerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen görüþme sonrasýnda, sistemin mevcut haliyle devreye
girmesi halinde, eczanelerde reçete karþýlanmasý ve ilaç temin hizmetinin verilmesi sýrasýnda sorun
ve aksaklýklarla karþýlaþýlacaðý görüldüðünden, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapýlan baþvurumuz ile
Medula-Reçete Provizyon sistemine geçiþin; bu sorunlarýn giderilmesi sonrasýndaki bir tarihe
ertelenmesi talep edilmiþtir.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
TEBin baþvuru yazýsý web sitemizdedir.

KATILIM PAYI ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
(2010-02-11)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumundan alýnan bilgiye göre;
Katýlým payý tutarlarýnýn 15 Þubat 2010 Pazartesi günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda olacaðý bilgisi
alýnmýþtýr.
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YEÞÝL KART ÝLAÇ ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
(2010-02-12)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Saðlýk Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý ile yapýlan görüþmede;
Ýl Saðlýk Müdürlüklerine 11 Þubat 2010 (dün) tarihi itibariyle, Yeþil Kart ilaç fatura bedeli olarak
yaklaþýk 100 Milyon TLlik tutarýn aktarýmýnýn gerçekleþtirildiði belirtilmiþ olup, Ýl Saðlýk Müdürlüklerince
haftaya yapýlacak daðýtýmýn sonucunda söz konusu tutarlarýn eczacýlarýn hesaplarýna yatýrýlacaðý
bildirilmiþtir.

SGK 2009 KASIM AYI FATURALARININ ÖDEMESÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
(2010-02-15)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý ile yapýlan görüþme sonucunda
alýnan bilgiye göre;
2009 Kasým ayý ilaç fatura bedelleri 17 Þubat 2010 Çarþamba günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda
olacaktýr.
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ÞUBAT 2010 NAKÝL OLAN ECZANELER
ÇOLAK ECZANESÝ
Ecz. Mustafa ÇOLAK
Ýlimiz Karaisalý Ýlçesi Karaisalý Çatalan Yolu Üzeri Eðlence Köyü No:47/A adresinde bulunan ÇOLAK
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Çukurova Ýlçesi Güzelyalý Mah. Turgut Özal Bulvarý Anýl Apt.
No:26/A adresine nakil,
BALER ECZANESÝ
Ecz. A.Levent BALER
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yeþilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:83 adresinde bulunan
BALER Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Kurtkulaðý Beldesi Atatürk Caddesi Kurtkulaðý
Belde Belediyesi Binasý No:10 adresine nakil,
NÝL BERA ECZANESÝ
Ecz. Ömer DEMÝR
Ýlimiz Çukurova Ýlçesi 100.yýl Mahallesi 85341 Sokak No:3 adresinde bulunan NÝL BERA Eczanesini,
ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Barýþ Mahallesi 50030 Sokak No:24 adresine nakil,
va Ýlçesi 100. yýl Mahallesi 85341 Sokak No:3 adresine nakil,
ÝBNÝ SÝNA ECZANESÝ
Ecz. Özlem SEZGÝN
Ýlimiz Çukurova Ýlçesi Güzelyalý Mahallesi 81022 Sokak Karanfil Apt. Altý No:3/A adresinde bulunan
ÝBNÝ SÝNA Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Sinanpaþa Mah. Eski Kozan Yolu No:81
adresine nakil,

VEFAT ve BAÞSAÐLIÐI

Ecz. Fikret Ziya ÖZKURTun Babasý
Ecz. Zuhal DEMÝRin Babasý
Ecz. Fevzi ÖZYÜKSELin Aðabeyi
Oda Personelimiz Çilem ÖZÇELÝKin Babasý
Ceyhan Temsilcilikteki Personelimiz
Makbule ÇAMLIBELin Babasý
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ÞUBAT AYI FAALÝYET ÖZETÝ
2 ÞUBAT 2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAÐ
ile Ecz. Orhan ATALAY, SGK Baþkanlýðý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk
Þube Müdür Yardýmcýsý Ecz. Belma DEMÝRle görüþme yaptý. Görüþmede ITS ve Karekodlu ilaçlarýn
kuruma fatura edilirken incelenecek yol görüþülüp, eczacýlarýmýza duyurusu yapýldý.

3 ÞUBAT 2010
Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK, sorumluluðunda bulunan ÝYÝLÝK, ERSOYLAR ve
ZAÝMOÐLU temsilcilik bölgelerindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý. Yapýlan toplantýda; mesleðimizde
yaþanan son geliþmeler ve bölgesel sorunlar tartýþýldý.

4 ÞUBAT 2010
Ankarada hak arama mücadelesi veren Tekel iþçilerine destek amacý ile Büyükþehir Belediyesi
önünden baþlayýp, Uður Mumcu alanýnda son bulan tekel iþçilerine destek yürüyüþüne meslektaþlarýmýz
katýldý.

15 ÞUBAT 2010
Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Orhan ATALAY, Hilton Otelinde gerçekleþen Yüreðir Ýlçe Kent Konseyine
katýldý.

16 ÞUBAT 2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
ile Ecz. Orhan ATALAY Seyhan Grup Baþkaný Mehmet Ali SEVÝK, Yönetim Kurulumuza ziyarette
bulundu.
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16 ÞUBAT 2010
Pir Sultan Abdal Derneði yetkilileri odamýza ziyarette bulundu.

19 ÞUBAT 2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
ile Ecz. Orhan ATALAY Seyhan Grup Baþkaný Mehmet Ali SEVÝK ile toplantý yaptýlar.

20 ÞUBAT 2010
Güney Ecza Kooperatifi ev sahipliðinde Mersinde gerçekleþen Bölge Eczacý Odalarý Toplantýsýna
ve ayný gün gerçekleþen Güney Ecza Kooperatifi Danýþma Meclisi Toplantýsýna Odamýzý temsilen
Oda Baþkanýmýz Ecz Burhanettin BULUT, Genel Sekreterimiz Ecz Ersun ÖZKAN, Saymanýmýz Ecz.
Hakan FENNÝBÝLEK, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ ile Ecz Orhan ATALAY
katýldýlar.

22 ÞUBAT 2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Orhan ATALAY, Adana Ýl
Defterdarý Tamer UTKUCU ile görüþmeye gittiler. Görüþmede, Yeþil Kart fatura bedellerinin ödenmesinde
yaþanan sorun ve aksaklýklarýn giderilmesine yönelik isteklerimiz iletildi.
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
ile Ecz. Orhan ATALAY, Yüreðir Grup Baþkaný ile Odamýzda toplantý yaptý.

26 ÞUBAT 2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
ile Ecz. Orhan ATALAY, Seyhan, Yüreðir ve Sarýçam Grup Baþkanlarý ile Odamýzda toplantý yaptý.
Yapýlan toplantýda; Yeþil Kart fatura ve evrak teslimi hakkýnda izlenecek yol belirlenerek, eczacýlarýmýza
duyurusu yapýldý.

