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Hangi Tarafýn
Taraftarýsýnýz?
Ülkemiz siyaseti, bütünüyle 12 Eylül tarihindeki
referandum a kilitlenmiþ durumda. Toplum
nezdinde ise referandum oylamasýnýn, anayasa
gündemi ile yer aldýðý söylenemez. Önümüzdeki
oylama hepimizin bugününü ve geleceðini
etkileyecek anayasa deðiþikliðinden ziyade,
özellikle iki partinin birbiri ile mücadelesi olarak
algýlanýyor. Bu nedenle de çok önemsenmiyor,
evet ya da hayýr cevaplarýndan birinin kýskacýnda,
yani basit ve çok dar bakýlýyor.

SON E-HABER’Ý ÇIKARIYORUZ.
Güncel Haberlerin yer aldýðý E-Haber yayýnýmýza
bu sayý ile birlikte son veriyoruz. 59 sayý yani
59 aydýr aralýksýz faaliyetlerimizin ve Oda
Baþkanýmýzýn gündeme dair görüþlerinin yer
ald ýð ý; E -Hab eri n en ön em li özel lið i
www.adanaeo.org.tr’de bulunan haberlerin
tümünü içermesiydi.
Geliþen çaðda, teknoloji hayatýmýzýn her alanýna
girdi. Bizlerde olabildiðince hýzla üyelerimizi
bilgilendirmeye çalýþýyoruz. Bu nedenle çeþitli
yöntemler deniyoruz.
ADEO Bülteni içerisinde güncel konularý
(ADEOB) aktarmada sýkýntý çekince, E-Haber
ile bunu telafi etmeye çalýþtýk. Þimdi ise
özellikle yeni web sayfamýzla birlikte; web
sayfasýný kullanma sýklýðýna bakýlýnca E-Habere
ihtiyaç kalmadýðý görülüyor. Web sayfamýzda
ve E-haberde yer alan tüm konulara yer
vereceðiz.

Tüm toplumu önemli oranda etkileyen böylesi bir
konuda, anayasanýn ne kendisi ne de öngörülen
deðiþiklikler çok fazla bilinmiyor.

Ayrýca web sayfamýzýn iþlerliði, zaman
iç er isi nd e i ht iy açl ar ý ta m am lay ar ak
geliþtirilecektir. Yazýlý yayýnýmýz olarak sadece
ADEOB Dergisi olacaktýr. Web sayfamýza ve
Devamý 2’de diðer konulara iliþkin görüþ ve önerilerinizi
ileti þim adr esim izden bi ldir ebili rsiniz.

ADEOB Akademi geçen aylardan
hizme te girdi ve eðitim lere
baþladý. Büyük salonumuzun
yanýnda küçük gruplara interaktif
eðitim amaçlý düþündüðümüz
eðitim salonumuz ADEO Akademi
adý altýnd a f aaliyetin i
sürdürecektir.

Lokalim iz mekânsal olarak
büyütülerek kýþlýk ve yazlýk
bölümleriyle hizmete girmiþtir.
A m acý m ýz da ha ç ok
meslektaþlarým ýzýn buradan
faydalanabilmesidir.
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Hangi Tarafýn Taraftarýsýnýz?
Anayasa bir ülkenin yönetim mantýðýný, ruhunu belirleyen, tüm kapýlarý açmayan ancak kapýlarýn
nasýl açýlacaðýný ya da ne zaman kapanacaðýný ilkesel olarak belirleyen oldukça önemli bir metindir.
Bir nevi toplumsal sözleþmenin cisimleþmiþ halidir. Bu baðlamda yine bir 12 Eylül tarihinde hayatýmýza
girmiþ olan darbe ürünü anayasanýn, bugüne kadar bizlere nasýl bir hayat yaþattýðý, nelerin feda
edildiði birçok kiþinin malumu. Artýk 1982 Anayasasý’ndan kurtulmak hem bu ülke insanlarý hem
de bu ülkenin kendisine çizmiþ olduðu uluslararasý alandaki konumlanýþý açýsýndan bir gereklilik
olarak ortada duruyor. Çünkü mevcut anayasa yarattýðý ruh ile bu ülkede gerçek anlamda demokrasinin,
insan haklarýnýn, bireysel ve örgütsel özgürlüklerin önündeki en temel engellerden bir tanesi. Hem
hukuki, hem toplumsal, hem de siyasi açýlardan.
Tüm partilerin mevcut anayasanýn çaðdaþ ihtiyaçlara göre yenilenmesi konusunda -hissetmeseler
de- önemli sorumluluklarý var. Siyasetin beslenmesi, varlýðý, etkinliði ancak demokrasi ile saðlanabilir.
Darbelerin, siyaset dýþý “derin” gizli iliþkilerin egemen olduðu ya da toplum tarafýndan böylesi iliþkilerin
egemenliðine dair ortak inancýn olduðu bir iklimde, siyaset ancak “kukla” olabilir. Halk oylamasýnda
% 90 oy almýþ 12 Eylül anlayýþýnýn ölüme mahkûm ettiði gençleri göz önüne aldýðýnýzda, adaletin
nasýl paspas edilmiþ olduðu görülebilir. Ayný þekilde sözde devlet koruyucularýnýn, kin ve kan
üzerinden toplumu nasýl yönettikleri unutulmamalýdýr.
12 Eylül mantýðýnýn tüm kalýntýlarý ile birlikte ülkemizden atýlmasý her yönüyle þiddetli bir ihtiyaç
halindedir. Çaðdaþlýk ve demokrasiyi özünde hisseden her kesimin de bu noktada buluþmasý gerekir.
Ancak bugünkü anayasa, toplumsal konsensüse dayandýrýlmýþ, sözde deðil özde yatan ihtiyaçlara
cevap veren, referandum gibi önemli bir aracý devreye sokmuþken bu araca hakkýný verecek düzeyde
toplumu rahatlatacak deðiþiklikler öngören bir anayasa olmaktan çok uzaktýr. Bugün anayasa
deðiþikliði oylamasýnýn, toplumun bir partiye güvenini ya da güvensizliðini tespit etme gibi basit
bir amaca yönelmiþ olmasý, hepimiz açýsýndan büyük bir talihsizliktir.
Eczacý örgütlerimiz kurumsal olarak “günlük” politikalardan uzak durmaya çalýþýyor. 12 Eylül
referandumuna iliþkin elbette kiþisel tercihlerimiz olacak. Ancak bu oylama toplumun tüm kesimlerini
ilgilendiren bir noktada olmasýna raðmen, taraflýk tartýþmasý içinde boðulmuþ durumda. Futbol takýmý
tutar gibi, benzer bir fanatiklikle yapýlan propagandalar neticesinde tüm toplum için olumlu bir
sonucun çýkmasý mümkün görünmüyor. Ýster ‘evet çiler’ ister ‘hayýrcýlar’ galip gelsin, sonuç olarak
kaybeden daha saðlýklý bir anayasal sistemde yaþamayý hak eden toplum, yani bizler olacaðýz.
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Son günlerde terör olaylarýnda, açýklanamayan, soru iþaretleri ile dolu bir dizi geliþme yaþanýyor.
Açýkçasý her okuduðumuz haber karþýsýnda düþünce karmaþasýna kapýlýyoruz. Terör elbette insanlýðýn
kendine yaptýðý en büyük düþmanlýktýr. Mayýnlý arazilerin artýþý ve gelecek nesillerin hayatýnýn tehdit
edilmesi, masum insanlarýn katledilmesi bir yana iþin karanlýk yönlerine de isyan ediyoruz. Bu
karamsar tablo içerisinde iþin en can yakan yaný, ölümün kendisinin sýradanlaþmasýdýr. Bir nevi
ölümün istatistikî bir olguya dönüþmesi. Artýk gencecik insanlarýmýzýn ölümüne bir sayýsal deðer
olarak bakýyoruz. Ölümü normalleþtiriyoruz. Bu insanlýk dýþý bilinç durumundan kurtulmak için ‘ama’sýz
ve ‘lakin’siz barýþta, barýþ dilinde ýsrarcý olmalýyýz.
Hükümetin meslek örgütümüze bakýþýndaki demokrasi anlayýþý.
Hükümetin özgürlük ve demokrasi propagandalarý içinde mitingler gerçekleþtirirken, meslek
örgütlerimize iliþkin tavýrlarý samimiyetlerini sorgulamamýza neden oluyor. SGK’nýn sözleþme
imzalamak için sözleþme metinlerinin ücretsiz olmasý þartýný öne sürmesi, ciddi bir müdahale ve
baskýcý bir tutumdur. Açýklamalarýnýn hiçbir masumene yaný yoktur. Bu, açýkça meslek örgütümüzü
güçsüzleþtirme çabasýdýr.
Meslek odalarý içerisinde en düþük gelirlerden birine sahip olan örgütün, kendi üyeleri arasýndaki
iliþkilerini hükümet yetkilileri belirleyemez. Bir tahammülsüzlük örneði olan bu müdahale bir boyutuyla
“haddinizi bildireceðiz” yaklaþýmýnýn ürünüdür. Herkes kendi görev ve yetkileri çerçevesinde bu
ülkeye hizmet vermektedir. Anayasanýn sivilleþmesini savunanlar, baskýcý devlet mantýðýný nasýl
izah edebilirler. Meslek birliðimizin görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiþtir. Kamu hizmeti yanýmýzýn
güçlendirilmesi gerekirken, sivil inisiyatifin daha çok görev almasý gerekirken bu tavýr olsa olsa
demokrasinin sindirilmemesidir.
Ülkemiz geliþiyor, daha çaðdaþ daha doðru yönetimlere ihtiyacý var. Þark siyasetinin yerini üretim
ve hizmet aðýrlýklý, insaný önceleyen yönetimler almalýdýr. Ülkemiz elbette her zaman bu topraklarda
yaþayanlar tarafýndan yönetilecek. O zaman birbirini düþman görmeyen bir anlayýþ içerisinde barýþçýl
siyasetin egemen olduðu, darbelerden, kendini bu ülkenin sahibi zanneden güçlerden uzak, kendi
evlatlarýna kýymayan anlayýþlarýn egemen olmasý dileklerimle.
Ecz. Burhanettin BULUT
Baþkan
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ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ HAKKINDA KAMUOYUNA ÖNEMLÝ AÇIKLAMA (2010-07-01)
ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ HAKKINDA KAMUOYUNA
ÖNEMLÝ AÇIKLAMA
Ýlaç Takip Sistemi'nde, Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliði'nde son yapýlan
deðiþiklikle 1 Temmuz 2010 tarihi itibarýyla karekodsuz ilaçlarýn satýþýna izin verilmeyecektir.
Bu tarih itibarýyla eczanelerimizde halen var olan karekodsuz ilaçlarýn hastalara verilmesi mümkün
olmayacaktýr.
Yönetmelik gereði ilaç firmalarýnýn 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ürettikleri tüm ilaçlara karekod
ko ym al ar ý g er eki rke n, f ir ma la r b u s or um lu lu kl arý n ý y er in e g et ir m em iþ ler d ir.Ê
Eczanelerimizde bulunan karekodsuz ürünlerin de 1 Temmuz 2010 tarihine kadar firmalar tarafýndan
karekodlanm asý gereki rken, firmalar bu yükümlülüklerini d e yerine getirmemiþlerdir.Ê
Bugün itibarýyla eczanelerimizde yaklaþýk yüzde 25 oranýnda karekodsuz ilaç bulunmaktadýr. Ayrýca
19 Temmuz 2010 tarihine kadar eczacýlarýmýzdan ellerinde bulunan tüm ilaçlarý ve yaptýklarý alýmlarý
Ýlaç Takip Sistemi'ne bildirmeleri istenmektedir. Ancak bu uygulamanýn eczacýyý maðdur etmeden
hayata geçirilebilmesi için ortaya koyduðumuz haklý taleplerin hiçbiri bugüne kadar kabul edilmemiþtir.Ê
Bu geliþmeler ýþýðýnda 1 Temmuz 2010 itibarýyla verdiðimiz ilaç hizmetinde yaþanacak kaosun
sorumlusunun Saðlýk Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Êkarekodlama iþlemlerini
bugüne kadar tamamlamayan ilaç üreticileri olduðunu bir kez daha hatýrlatýr, haklý taleplerimiz kabul
edilinceye kadar meslektaþlarýmýzýn Ýlaç Takip Sistemi'n e alým ve stok bildiriminde bulunmayacaðýný
tüm kamuoyuna duyururuz.Ê
Saygýlarýmýzla.
1. Bölge Ýstanbul Eczacý Odasý
2. Bölge Ankara Eczacý Odasý
3. Bölge Ýzmir Eczacý Odasý
4. Bölge Adana Eczacý Odasý
5. Bölge Konya Eczacý Odasý
6. Bölge Samsun Eczacý Odasý
7. Bölge Bursa Eczacý Odasý
8. Bölge Gaziantep Eczacý Odasý
9. Bölge Eskiþehir Eczacý Odasý
10. Bölge Antalya Eczacý Odasý
11. Bölge Diyarbakýr Eczacý Odasý
12. Bölge Kayseri Eczacý Odasý
14. Bölge Kahramanmaraþ Eczacý Odasý
15. Bölge Isparta Eczacý Odasý
16. Bölge Denizli Eczacý Odasý
17. Bölge Zonguldak Eczacý Odasý
19. Bölge Tekirdað Eczacý Odasý
20. Bölge Sakarya Eczacý Odasý
21. Bölge Aydýn Eczacý Odasý
23. Bölge Elazýð Eczacý Odasý
24. Bölge Ordu Eczacý Odasý
27. Bölge Þanlýurfa Eczacý Odasý
28. Bölge Hatay Eczacý Odasý
29. Bölge Manisa Eczacý Odasý

30. Bölge Balýkesir Eczacý Odasý
31. Bölge Kocaeli Eczacý Odasý
32. Bölge Muðla Eczacý Odasý
33. Bölge Afyonkarahisar Eczacý Odasý
34. Bölge Aksaray Eczacý Odasý
35. Bölge Kütahya Eczacý Odasý
36. Bölge Çanakkale Eczacý Odasý
37. Bölge Sivas Eczacý Odasý
38. Bölge Van Eczacý Odasý
39. Bölge Edirne Eczacý Odasý
40. Bölge Kýrklareli Eczacý Odasý
41. Bölge Tokat Eczacý Odasý
42. Bölge Giresun Eczacý Odasý
43. Bölge Mardin Eczacý Odasý
44. Bölge Batman Eczacý Odasý
45. Bölge Çorum Eczacý Odasý
46. Bölge Uþak Eczacý Odasý
47. Bölge Amasya Eczacý Odasý
48.Bölge Osmaniye Eczacý Odasý
49.Bölge Yozgat Eczacý Odasý
50. Bölge Karaman Eczacý Odasý
51.Bölge Adýyaman Eczacý Odasý
52. Bölge Nevþehir Eczacý Odasý
53. Bölge Niðde Eczacý Odasý
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MEDULA ECZANE PROVÝZYON SÝSTEMÝNDE 01.07.2010 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE YAÞANAN
SORUNLAR HAKKINDA (2010-07-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA Eczane Provizyon Sistemine reçete giriþ iþlemleri sýrasýnda
karþýlaþýlan sorunlar bugün sabah saatlerinden itibaren yoðun bir þekilde Birliðimize aktarýlmaktadýr.
01.07.2010 tarihinden itibaren karekodsuz ilaçlarýn verilemeyecek olmasý nedeniyle provizyon
sisteminde yapýlan düzenlemelerden kaynaklandýðý deðerlendirilen;
•1 Temmuz öncesine ait karekodsuz ilaç içeren reçetelerin düzeltilmesi esnasýnda programýn bu
ilaçlar için de karekod bilgisi istemesi,
•Enjektörler, þeker ölçüm çubuklarý,Ê 8 santigrat derecenin altýnda saklanmasý gereken soðuk zincir
ilaçlarý gibi sisteme dahil olmayan ürünlerde de karekod bilgisi istenmesi,
•“Reçetedeki ilaç adedi ile karekodlu ilaç adedi ayný olmalýdýr.” hatasý alýnmasý,
•Karekod sonlandýrma iþlemini gerçekleþtirmekte olan pilot eczanelerde, programýn, 1 Temmuz
öncesine ait reçetelerde “Karekod Sonlandýrma” iþlemine izin vermemesi,
Sorunlarý, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine aktarýlarak ivedilikle çözümlenmesi talep edilmiþtir.
Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, sistemle ilgili sorunlarýn giderilmesi için çalýþmalarýný sürdürmekte
olup, çalýþmalarýn sonucu hakkýnda ayrýca bilgi verileceði,Ýfade edilmektedir. Meslektaþlarýmýza
duyurulur.
T.ÝÞ BANKASI ÝLE BÝRLÝÐÝMÝZ ARASINDA ÝMZALANMIÞ OLAN SÖZLEÞMENÝN TESLÝM
TARÝHÝNÝN ERTELENMESÝ HAKKINDA (2010-07-02)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Ýlgi (a): 27.04.2010 tarih, 37.A.00.001707 sayýlý, (b): 27.05.2010 tarih, 37.A.00.001973 sayýlý
yazýmýz.
Ýlgi (a)’da kayýtlý yazýmýz ile Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. ile Birliðimiz arasýndaki sözleþmenin yenilendiði
ve mevcut sözleþmelerin de 31 Mayýs 2010 tarihine kadar yenilenmesi gerektiði bildirilmiþti.
Ardýndan Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ Genel Müdürlüðü tarafýndan Birliðimize yapýlan 26.05.2010 tarihli
baþvuru ile Genel Müdürlüklerine ulaþan 2010 yýlý sözleþme formlarýnýn mevcut sözleþmeli eczane
sayýsýnýn altýnda kalmasýndan dolayý sözleþme yenileme tarihinin uzatýlmasýnýn talep edilmesi üzerine
mevcut sözleþmelerin yenileme tarihi 01.07.2010’a kadar uzatýlmýþtý.
Ancak T.Ýþ Bankasý yetkililerince bir kez daha tarafýmýza yapýlan bildirimde, 2010 yýlý için sözleþmesini
yenilemesi gereken bazý eczanelerin 01.07.2010 tarihine kadar sözleþmelerini yenilemediklerinin
belirtilmesi üzerine, sözleþmenin 5. Maddesi’nde geçen “Bankayla eczaneler arasýnda bu protokol
esaslarýna göre her yýlýn Nisan ayýnda sözleþme yenilenir. Nisan ayý içerisinde sözleþmelerini
yenilememiþ eczanelerin ödemeleri 2 (iki) ay süreyle askýya alýnýr. Sözleþmelerini yenilemeyen
eczanelere hak etmiþ olduðu bedeller, Banka tarafýndan bu süre sonunda ödenir. Eczaneler, yukarýda
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belirtilen süre kadar geç ödeme nedeniyle Banka’dan her ne altýnda olursa olsun herhangi bir hak
veya alacak talebinde bulunmayacaklardýr. Banka ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda yapýlacak Ek
Protokol veya Protokollerle düzenleme yapýlmasý halinde, anlaþmalý eczaneler bu düzenlemelere
uymakla yükümlüdür” ifadesi gereðince, sözleþme teslim tarihine kadar sözleþmelerini teslim
etmeyen eczanelerin ödemesinin askýya alýnmamasý için daha önceden 01.07.2010 tarihine uzatýlan
sözleþme teslim tarihinin 15 (onbeþ) gün süre ile uzatýlmasý konusunda, T.Ýþ Bankasý A.Þ ile Birliðimiz
arasýnda mutabakat saðlanmýþtýr.
Ýþ Bankasý ile sözleþmeli eczanelerin, 15.07.2010 tarihine kadar mevcut sözleþmelerini yenilemesi
gerekmekte olup, aksi takdirde yukarýda belirtilen madde gereðince, eczane ödemelerinin 15.07.2010
tar ihi nde n sonr a 2 (i ki) ay sür eyle a ský ya alý naca ðý kon usun da bi lgi v erilm esi,
Ýfade edilmektedir. Meslektaþlarýmýza duyurulur.

SGK TARAFINDAN YAYINLANAN ÝLAÇ BEDELLERÝNÝN ÖDENMESÝ KONULU 2010/79 SAYILI
GENELGE HAKKINDA (2010-07-02)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan ilaç bedellerinin ödenmesi konulu
2010/79 sayýlý Genelge ile;
Karekodlu ürünlerin Ýlaç Takip Sisteminden onay alýnarak Kuruma fatura edilmesine devam edileceði,
karekodsuz ürünlerin eski þekliyle dýþ ambalajýnda bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek
reçeteye eklenmesi suretiyle 01.07.2010 tarihine kadar Kuruma fatura edilebileceði,
01.07.2010 tarihi itibariyle Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliðinde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte karekod kapsamý dýþýnda tutulan ilaçlar hariç olmak üzere tüm
ürünlerin sadece Ýlaç Takip Sistemi üzerinden onay alýnarak Kuruma fatura edileceði,
Ýfade edilmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADAIR.

MEDULA ECZANE PROVÝZYON SÝSTEMÝ VE KAREKOD SONLANDIRMA HAKKINDAKÝ
ANKET (2010-07-02)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Karekod sonlandýrma iþleminin baþladýðý pilot illerde Medula Eczane Provizyon Sisteminin çalýþmalarýnda
aksaklýklar yaþanmaktadýr. Yaþanan aksaklýklarýn tespiti ile ilgili olarak ilgili bakanlýklara iletilmek
üzere TEB 2.bir anket hazýrlamýþtýr.
Ankete : www.teb.org.tr adresinde, sayfanýn sað tarafýnda yer alan “ Reçete Tevzi Üye Giriþi”
bölümüne 18 ile baþlayan SGK sicil numarasý ve þifre ile giriþ yapýldýktan sonra, yine ayný bölümde
yer alan “ TEB MEDULA ANKETÝ” seçeneðini týklayarak ulaþabilmektedir.
Meslektaþlarýmýzýn ivedilikle anketi doldurmalarý önemle rica olunur.
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SEYHAN BELEDÝYESÝ ÝÞYERÝ AÇMA VE ÇALIÞMA RUHSATLARI HAKKINDA (2010-07-02)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere 24.06.2010 tarihinde iþyeri açma ve çalýþma ruhsatlarý hakkýnda yapmýþ olduðumuz
duyurumuzda: Adana Eczacý Odasý olarak 13.04.2007 tarihi öncesi (Ýlgili Yönetmelik baþlangýç tarihi
öncesi) eczane ruhsatý almýþ olan bir meslektaþýmýz adýna 15.06.2010 tarihinde Seyhan Belediyesi
aleyhine yürütmeyi durdurma talebi ile dava açýldýðýný bildirmiþtik.
Konu ile ilgili olarak Seyhan Belediyesi yetkilileri ile bir görüþme yapýlmýþ ve görüþme neticesinde,
açýlan davanýn sonucunun bekleneceði ifade edilmektedir.
Bu anlamda meslektaþlarýmýzýn, açýlan davanýn sonucu belli olana kadar iþyeri açma ve çalýþma
ruhsatý ile ilgili herhangi bir iþlem yapmalarýna gerek yoktur.
KAREKODSUZ ÜRÜNLER ÝN KAR EK ODLU HALE GETÝRÝLMESÝ SÜR EC Ý HAKKINDA
BÝLGÝLENDÝRME (2010-07-02)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Bilindiði gibi, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarýn karekodlu hale getirilmesi amacýyla, Birliðimiz
tarafýndan yapýlan çalýþma sonucunda, TEBEOS ve diðer eczane paket programlarý üzerinde
“Karekodsuz Ýlaç Bildirim” modülü oluþturulmasý saðlanmýþ ve bu modül aracýlýðýyla eczanelerde
bulunan karekodsuz ürünlerin ecza depo larýna ve kooperatiflere b ild irim i saðlanmýþtýr.
Bu bildirimlere ait tüm veriler, ecza depolarý ve kooperatifler tarafýndan ilaç firmalarýna gönderilmiþ,
firmalar tarafýndan da ihtiyaç duyulan miktarda G2D (geçici karekod) hazýrlanarak, karekodsuz
ürünlerin karekodlu hale getirilmesi için gerekli çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
Firmalarýn ve depolarýn bu iþlemlerin tamamlanmasý için belli bir operasyon süresine ihtiyaç
duyulduðunu bildirmeleri üzerine, 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 10 GÜNLÜK süre
verilmesi yönünde karar alýnmýþtýr. Ancak bu tanýnan sürenin eczaneleri kayba uðratmamasý için
gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Bu doðrultuda, 1 Temmuz 2010 tarihinde TEKB ve Ecza Depocularý Derneði ile yapýlan deðerlendirmelerin
sonucunda, sürecin yürütümü aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir:
1) TEBEOS ve diðer eczane yazýlýmlarý üzerinden depolar ve kooperatifler aracýlýðý ile ilaç firmalarýna
bildirilen karekodsuz ilaçlarýn 9 Temmuz Cuma akþamýna kadar G2D ile etiketleme iþlemini bitirmesi
saðlanacaktýr.
2) 10 Temmuz Cumartesi günü eczanelerin elinde kalan geçici karekodlanmamýþ ürünlere iliþkin
stoklarý bildirmeleri istenecek, alýnan bildirimler doðrultusunda iade planý oluþturulacaktýr.
3) 12 Temmuz Pazartesi günü etiketleme yapýlmamýþ ve iadeye konu olan tüm ürünler için iade
süreci baþlatýlacaktýr. Ýade birebir mal takasý þeklinde yapýlacaktýr.
4) Depolarda eczane ürünleri için etiketleme yapýlmayacak ve depolara gelen karekodsuz ürünler,
doðrudan üretici yada ithalatçý firmalarýna gönderilecektir.
5) Bu süreçte, eczanenin stoklarýndaki ürünü satamayacak olmasýndan kaynaklanacak olan kaybýnýn
telafi edilebilmesi için; eczanelerin 1-15 Temmuz aralýðýnda yapacaðý alýmlar için depo tarafýndan
15 gün ek vade saðlanacaktýr. Özel nedenlerle vadeli alým yapamayan yada yapmayan eczanelerde
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uygulama bu vadeye karþýlýk gelecek bir ek ýskonto verilmesi suretiyle gerçekleþtirilecektir.
Eczanelerde bulunan ilaçlarýn % 25’inin karekodsuz olduðu gözönüne alýndýðýnda, bu düzenleme ile,
eczanelerin 1-15 Temmuz tarihleri arasýnda yapacaðý tüm alýmlarýn ödemesine yapýlan 15 günlük
bir öteleme karekodsuz ürünler için yaklaþýk 60 günlük bir ek vadeye karþýlýk gelecektir.
6) Tüm bu iþlemler tamamlandýktan sonra, herhangi bir nedenle eczane stoklarýnda, halen karekodsuz
ilaçlar bulunmasý durumunda, bu ilaçlarýn karekodlu ilaçlarla deðiþtirilmesi için gerekli çalýþmalar,
ecza depolarý ve kooperatifler tarafýndan tamamlanacaktýr.
Ýade Prosedüründe izlenecek iþlem basamaklarý ise þu þekildedir:
1. Eczaneler, 12 Temmuz tarihinde elinde kalan ve iade edeceði ürünler için; ecza depolarýna "iade
karþýlýðý olarak birebir ilaç sipariþi" verecektir.
2. Alýnan sipariþteki tüm ürünler eczanelere teslim edilip, ayný sayýdaki ürün eczaneden iadealýnacaktýr.
3. Ýade iþlemleri 12-19 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda tamamlanacaktýr.
Ýfade edilmektedir.
SAÐLIK AKTÝVASYON ÝÞLEMLERÝ HAKKINDA (2010-07-06)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK'd an Odamýza gönderilen yazý ile;
"Eczaneye müracat aþamasýnda kiþinin sigortalýlýðý olduðu halde, meduladan provizyon almada yaþanan
sýkýntýlarýn kýsa sürede çözümlenmesi amacýyla saðlýk aktivasyon iþlemleri e-mail ortamýnda yapýlacak olup,
e-mail adresleri verilen personele, aþaðýda belirtilen bilgilerin mail olarak gönderilmesi halinde gerekli düzeltme
ve düzenlemeler yapýlacaktýr." þeklinde
ifade edilmektedir.
Ýlgil Personeller:
a) Ý.Hakký Serdar AKDOÐAN ( )
b) Ali YILDIZ ( )
Sigortalýdan Ýstenen belgeler:
1- Sigortalýmý mý yoksa hak sahibi olarak mý yapýlacak ?
2- Hak sahibi olarak yapýlacaksa kimden dolayý yapýlacak ?
3- Sigortalýlýk statüsü bilgisi ( SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý, 18 yaþ altý)
4- T.C Kimlik numarasý
5- Ýlgilinin cep telefonu numarasý
AYRINTILI BÝLGÝWEB SAYFAMIZDADIR.

NOVARTIS PHARMA GRUBUNA AÝT ÝLAÇLAR HAKKINDA DUYURU (2010-07-06)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
(Pharma grubu) ilaçlarý için eczanelerde G2D ile etiketleme iþlemi yapýlmayacaðý ve eczanelerde
bulunan karekodsuz ilaçlarýnýn firma tarafýndan iade alýnacaðýný bildirilmiþti.
Novartis Firmasýnýn, 02.07.2010 tarihinde yaptýðý yazýlý bildirim gereðince, firmanýn tüm ilaçlarý için
“KAREKODSUZ ÜRÜNLERÝN KAREKODLU HALE GETÝRÝLMESÝ SÜRECÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME”
baþlýklý duyurumuz ile yayýnlanan genel yönteme uyulacaktýr.
Ýfade edilmektedir.
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BASIN AÇIKLAMASI: ÝTS TIKIR TIKIR ÝÞLEMÝYOR ADETA ÇILDIRTIYOR!!! (2010-07-06)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Dün ve bugün medyaya da yansýdýðý üzere, geçtiðimiz günlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný
M.Emin Zararsýz’ýn “ÝTS týkýr týkýr çalýþýyor” açýklamasý, eczacý meslektaþlarýmýz arasýnda adeta infial
yaratmýþtýr.
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Ýlaç Takip Sistemi ve MEDULA Provizyon Sistemi ayrý ayrý kurgulanmýþ ve birbirinden baðýmsýz olarak
çalýþan iki farklý sistemdir ve 15.05.2010 günü denenerek görülmüþtür ki; bu iki sistem birleþtirildiðinde
her iki sistem de çalýþmamaktadýr. Buna göre, 17.05.2010 günü ÝTS ile MEDULA Provizyon Sisteminin
baðý koparýlmýþ, sistem ancak bu þekilde iþler halde tutulabilmiþtir.
Bir baþka ifadeyle, Ýlaç Takip Sistemi, MEDULA Provizyon Sisteminden yani reçeteye onay veren
sistemden baðýmsýz olarak iþlem görürken, ÝTS eriþimi MEDULA Provizyon Sistemi üzerinden
y apý lma ya çalý þýlm ýþ ve bu dur um da M EDULA Pr ovizy on Si stem i de ç ökmü þtür.
PÝLOT ECZANELERDE BÝLE SÝSTEM ÇALIÞMIYOR!!!
Þu anda, Türk Eczacýlarý Birliði’nin önerisiyle 500’le baþlayan, daha sonra 1000’e çýkan ve nihayet
3500’e ulaþan pilot eczane, Medula Provizyon Sistemi üzerinden ÝTS onay iþlemi yapmakta, ancak
bu durumda dahi sistemin çökmesine engel olunamamaktadýr. 24.000 eczane için uygulanmak
istenen sistem, 1,5 aylýk bir çabanýn sonucunda sadece 3500 eczane tarafýndan uygulanabiliyor
olmasýna raðmen, günde en az 3 saat süreyle hiç çalýþmamaktadýr. Hastalarýmýz ise uzun süre
eczanelerde beklemektedirler. Sistem çalýþtýðý zamanlarda ise, eczacýlar bir iþlemi defalarca
tekrarlamak durumunda kalmakta, gündüz giremedikleri reçeteleri gece geç saatlere kadar
girmek zorunda kalarak adeta çile dolu günler yaþamaktadýrlar.
Deðerli basýn mensuplarý,
Daha önceki açýklamalarýmýzda da defalarca söylediðimiz gibi, ÝTS konusunda üzerine düþen görevi
yerine getiren sadece eczacýlardýr. Öyle ki, sýrf hastalarýmýz maðdur olmasýn diye, sorumluluðumuz
dýþýndaki alanlara bile müdahale ediyor, depolarýn ve ilaç sanayinin karekodlama görevlerini, sistemin
defalarca ertelenmesine raðmen yapmadýðý ortadayken, bu sisteme sabýrla katlanýyoruz. Ancak, bu
özverimiz görmezden gelinmekte, eczacýlarýmýzýn iþini kolaylaþtýracak önerilerimizin dikkate alýnmasý
yerine, hedeflenenin sadece onda biri oranýnda ve aksayarak çalýþan bu sistemin, “týkýr týkýr
iþlediðinin” ifade edilmesi, meslektaþlarýmýzý rencide etmiþtir.
Tüm bunlarýn ýþýðýnda, yetkilileri, yaþadýðýmýz sýkýntýlar konusunda duyarlý ve meslektaþlarýmýzý incitici,
kamuoyu önünde rencide edici ve basýný ve kamuoyunu yanlýþ bilgilendirici açýklama yapýlmamasý
konusunda daha hassas olmaya davet ediyoruz. Basýna ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
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YEÞÝL KART REÇETE FATURALANDIRMASI HAKKINDA (2010-07-06)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Yeþil Kartlý hastalara ait reçeteler 07/06/2010 tarihinden itibaren SGK Medula Provizyon sistemi
üzerinden onay alýnarak karþýlanmaktadýr. Bu anlamda meslektaþlarýmýzýn Yeþil Kart reçetelerini
faturalandýrmak için aþaðýdaki yolu izlemeleri gerekmektedir.
Öncelikle 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Karekod içermeyen ilaçlarý Yeþil Kart reçetelerine
vermemeleri; ÝTS bildirimi yaptýktan sonra reçetedeki ilaçlar için Karekod Sonlandýrma iþlemi
yapmalarý gerekmektedir.
Dönem sonlandýrma iþlemi yapmadan önce reçete ve döküm kontrolü yapmak için REÇETE LÝSTESÝ
butonuna basarak liste almalarý ve bu listeye göre kontrollerini tamamlamalarý gerekmektedir. Fakat
TEB aracýlýðý ile SGK ya iletilmesine raðmen Yeþil Kart reçeteleri için REÇETE LÝSTESÝ butonu þu an
için çalýþmamakta ve bu çýktý alýnamamaktadýr.
Yeþil Kart için “REÇETE LÝSTESÝ” butonu aktif hale gelene kadar meslektaþlarýmýzýn;
REÇETE LÝSTESÝ(GÜNLÜK) butonunu kullanmalarý, FATURA TÜRÜ kýsmýna YEÞÝL KART NORMAL
ve DÖNEMÝ kýsmýna reçetelerin ait olduðu ayý (Bu fatura dönemi için HAZÝRAN 2010) iþaretlemeleri
gerekmektedir. Bu iþlemleri yaptýktan sonra oluþan ekranda günler seçilir. Ekrana o günkü reçeteler
getirilerek ve günlük reçete kontrolleri tamamlanýr. Reçetelerde sorun olmamasý durumunda FATURA
SONLANDIRMA butonuna basýlarak oluþan ekranda ilgili yerler doldurularak fatura sonlandýrýlýr.
Reçetelere dönem sonlandýrma iþlemi sonrasý alýnan döküm listesindeki sýra numarasýna göre
numara verilmelidir.
Yeþil Kart reçetelerine tek fatura kesilecektir. Reçete sayýsý fazla olan meslektaþlarýmýzýn reçetelerini
gerekirse çuval ile (SGK da olduðu gibi) teslim etmeleri uygun olacaktýr. Yeþil Kart reçetelerin
teslimi,(Seyhan,Yüreðir,Sarýçam ve Çukurova Ýlçeleri için) eskiden olduðu gibi Odamýza yapýlmalýdýr.
Yeþil Kart dönem sonlandýrma iþlemlerinde hata yapýlmasý sonucu dönem sonlandýrma iþlemleri
Saðlýk Grup Baþkanlýklarý tarafýndan iptal edilebilmektedir.
Haziran ayý Yeþil Kart reçete teslimleri 09/07/2010 Cuma günü saat 16 00 ya kadar uzatýlmýþtýr.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur
DAHA ÖNCE DUYURULAN 4 FÝRMAYA AÝT ÝADELERÝN ZAMAN GEÇÝRMEDEN YAPILMASI
HAKKINDA
(2010-07-07)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarýn karekodlu hale getirilmesi iþlemlerinin tamamlanabilmesi
amacýyla, firmalara ve depolara 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 10 günlük operasyon
süresi verilmiþ; bu sürenin eczaneleri kayba uðratmamasý için 1 Temmuz 2010 tarihinde TEKB ve
Ecza Depocularý Derneði ile yapýlan deðerlendirmelerin sonucunda, sürecin yürütümü için takip
edilecek iþlem basamaklarý oluþturularak konu hakkýnda 02.07.2010 tarihinde “KAREKODSUZ
ÜRÜNLERÝN KAREKODLU HALE GETÝRÝLMESÝ SÜRECÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME” baþlýklý duyurumuz
ile bilgi verilmiþtir.
Lilly, Bristol Myers Squibb, Servier, Merck Serono Firmalarýna ait ilaçlarýn, genel uygulamadaki
sürecin tamamlanmasý beklenmeden, ecza depolarý tarafýndan iade alýnarak, bu ilaçlarýn tutarýnýn
eczanelerin cari hesaplarýna alacak kaydedilmesi ile ilgili iþlemlerin bu hafta içerisinde tamamlanmasý
konusunda, Ecza Depocularý Derneði ve TEKB Yönetim Kurulu’na gönderilen yazýmýzýn bir örneði
ekte yer almaktadýr.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
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MÝCARDÝS PLUS 80/125 mg TABLET ÝÇÝN ÝTS DOÐRULAMA ÝÞLEMÝ HAKKINDA (2010-07-07)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB'den odamýza gelen yazý ile;
002851 parti numaralý Micardis Plus 80/12,5 mg Tablet isimli ürün için, Eczane otomasyon
programlarýnda( Byte, Eczanem, Ilon, Tebeos) ÝTS iþlemleri bölümünden "ÝTS Doðrulama" iþleminin
yapýlmasý konusundaki yazýsý ektedir.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
OKSÝBUTÝNÝN ETKEN MADDESÝNÝ ÝÇEREN MÜSTAHZARLARIN GERÝ ÖDENME KOÞULLARI
HAKKINDA (2010-07-08)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
03.06.2010 tarih ve 27600sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk
Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið ile SUT Ek-2/C Listesinin 39.maddesinde
yer alan Oksibutinin etken maddeli müstahzarlarýn ödenme koþullarý yeniden düzenlenmiþtir.
SUT Ek-2/C listesinin 39.maddesi “Tolterodine-L Oksibutinin Trospiyum (Üroloji, nöroloji, çocuk
saðlýðý ve hastalýklarý, kadýn hastalýklarý ve doðum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince
reçete edilebilir. Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediði uzman hekim raporuna
dayanýlarak tüm hekimlerce)” þeklinde iken SUT’ta Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliðde “Oksibutinin”
þeklinde düzenlenmesi, bu maddede yer alan diðer etken maddelerin çýkarýldýðý, parentez içi ifadenin
aynen kaldýðý þeklinde yorumlanmýþtýr.
Medula Provizyon Sisteminin yayýmlanan Teblið ile uyumunun kontrolleri esnasýnda, sistemde bu
etken maddeyi içeren müstahzarlarýn ayaktan reçetede raporsuz ödenmeyeceði bilgisinin yer
almasýna raðmen, sistemin ayaktan reçetede raporsuz giriþlere açýk olduðu tespit edilmiþtir. Bunun
üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile görüþülmüþ ve Ek-2/C listesinin 39.maddesinin sadece
“Oksibutinin” þeklinde düzenlendiði bilgisi alýnmýþtýr. Ayrýca Kurumdan sistemin ayaktan reçetede
raporsuz giriþlere kapatýlmasý talep edilmiþtir.
Kurum tarafýndan provizyon sisteminin bu þekildeki giriþlere kapatýlmasý üzerine 03.06.2010 tarihinde
adresimizde yayýmlanan “03.06.2010 TARÝHLÝ RESMÝ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLÝÐ ÝLE YAPILAN
D E ÐÝÞ Ý K LÝ K V E D ÜZ EN LE M EL ER ” b a þlý kl ý d u yu r u m et n im i z g ün c el le nm i þt ir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur

SAHTE RAPORLAR HAKKINDA (2010-07-07)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB tarafýndan odamýza gönderilen yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu hak sahibi Ali Haydar ve Hanife YOZGATLI adýna düzenlenmiþ sahte
raporlarýn bulunduðu bildirilmektedir.Sahte Raporlarla ilgili yazýlar ektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
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DEVA HOLDÝNG A.Þ. 'NÝN ECZANELERDE BULUNAN KAREKODSUZ ÝLAÇLARIN G2D ÝLE
ETÝKETLENMESÝ SÜRECÝNDE.... (2010-07-06)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB tarfýndan odamýza gönderilen yazý ile;
Deva Holding A.Þ. tarafýndan TEB'e gönderilen 25.06.2010 tarihli yazý ile eczanelerde bulunan
karekodsuz ilaçlarýn G2D ile etiketlenmesi sürecinde eczanelerin herhangi bir sorun yaþamamasý
için destek birimleri oluþturulduðu eczanelerin anýlan firmanýn ilaçlarý ile ilgili olarak sorun yaþamalarý
halinde yazýda belirtilen bölge ofisleri ile iletiþime geçebilecekleri bildirilmiþtir.
Ýfade edilmektedir.
AYRINTILI BÝLGÝWEB SAYFAMIZDADIR.
KAREKODSUZ ÝLAÇLARIN KAREKODLULARIYLA BÝREBÝR DEÐÝÞÝMÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YAPILACAK
ÝÞLEMLER HAKKINDA (2010-07-09)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarýn karekodlu hale getirilmesi amacýyla, bu ilaçlarýn eczane
otomasyon sistemleri tarafýndan, ecza depolarýna ve kooperatiflere bildirimi saðlanmýþ, bu veriler
depolar ve kooperatifler tarafýndan ilaç firmalarýna gönderilmiþtir.
Firmalarýn ve ecza depolarýnýn karekodsuz ilaçlarýn G2D etiketler ile karekodlu hale getirilmesi
iþlemlerini tamamlamak için talep ettikleri ek operasyon süresi 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak
üzere, 10 GÜN olarak belirlenmiþtir.
Lilly, Bristol Myers Squibb, Servier ve Merck Serono firmalarýnýn, eczanelerde bulunan karekodsuz
ilaçlarýnýn G2D ile etiketlenmeyeceði ve iade alýnacaðýný bildirmeleri üzerine, anýlan firmalarýn
uygulamalarýný ne þekilde yapacaðý 01.07.2010 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulmuþtur.
Ardýndan iþlem basamaklarý 02.07.2010 tarihinde de yayýnlanan “KAREKODSUZ ÜRÜNLERÝN
KAREKODLU HALE GETÝRÝLMESÝ SÜRECÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME” baþlýklý duyurumuz ile
açýklanmýþtýr.
Lilly, Bristol Myers Squibb, Servier ve Merck Serono firmalarýnýn eczanelerde bulunan karekodsuz
ilaçlarýnýn karekodlu hale getirilmesi için, daha önceki duyurularýmýzda da ifade edildiði gibi, ilaçlarýn
ecza depolarý tarafýndan iade alýnarak, tutarýnýn eczanelerin cari hesaplarýna alacak kaydedilmesi
yöntemi uygulanacaktýr.
Bu 4 firma dýþýnda kalan tüm firmalarýn karekodsuz ilaçlarýnýn KAREKODLU hale getirilmesi için
izlenecek iþlem adýmlarý þu þekildedir.
1) Karekodsuz ilaçlarýn bildirimi: 10.07.2010 Cumartesi gününden itibaren, ecza depolarýnýn ve
kooperatiflerin internet sayfalarýnda açýlacak olan “iade karþýlýðý olarak birebir ilaç sipariþi” ekranýna,
eczanede bulunan karekodsuz ilaç adedi ile ilgili bildirimler yapýlacaktýr. Bildirim iþlemleri, 12.07.2010
Pazartesi günü saat 17.00’a kadar tamamlanacaktýr.
2) Birebir ürün deðiþimi: 13.07.2010 Salý gününden itibaren, ecza depolarý ve kooperatifler, eczaneler
tarafýndan yapýlmýþ olan bildirimler doðrultusunda, eczanelere karekodlu ürün teslimi yaparak, bu
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ürünlerin karekodsuzlarýný geri alacaklardýr. Ýþlemlerde, operasyonel güçlük yaþanmamasý amacýyla,
depolar ve kooperatifler, 13.07.2010 Salý gününden itibaren her gün eczanelere, o gün hangi firmalara
ait ilaçlarý deðiþtirecekleri bilgisini vererek, eczanenin, teslim edeceði karekodsuz ilaçlar için hazýrlýk
yapmasýný saðlayacaktýr.Bu iþlemler firmalarýn alfabetik sýralamasýna göre yapýlacaktýr. Eczanelerde
bulunan karekodsuz ilaçlarýn karekodlu olanlarla “birebir ürün deðiþimi” yöntemi ile deðiþtirilmesi
süreci, 19.07.2010 Pazartesi günü akþamýna kadar sürdürülecek; herhangi bir nedenle eczane
stoklarýnda, halen karekodsuz ilaçlar bulunmasý durumunda, bu ilaçlarýn karekodlu ilaçlarla deðiþtirilmesi
için gerekli çalýþmalar, ecza depolarý ve kooperatiflerce tamamlanacaktýr.
Eczaneler tarafýndan ecza depolarýna ve kooperatiflere iade edilen karekodsuz ilaçlar, depolar
ve kooperatiflerce doðrudan ilaç firmalarýna iade edilecek, bu ürünlerin depolarda ya da
firmalarda G2D ile etiketlenmesi ve eczaneye geri yollanmasý gibi bir yöntem kesinlikle
uygulanmayacaktýr. Karekodlu ürün eczaneye teslim edildiði anda karekodsuz ürün geri
alýnarak iþlem tamamlanacaktýr.
3) Dikkat edilecek hususlar: Karekodsuz ilaçlarýn bildirimi ve iade sürecinde, sistemin düzgün bir
þekilde iþlemesi ve meslektaþlarýmýzýn herhangi bir maðduriyet yaþamamasý için dikkat edilmesi
gereken hususlar þu þekildedir:
- 0 1.0 7.2 01 0 tari hi nde n ö nce mi adý do lmu þ ila çlar ýn b ild iri mi yap ýlm aya caktý r.
- 10.07.2010 tarihine kadar firmalar tarafýndan eczanelerdeki karekodsuz ilaçlar için eczanelere
teslim edilen G2D etiketler, ilgili ilaçlara yapýþtýrýlacaktýr. Bu iþlem sonrasýnda kalan karekodsuzlarýn
bildirimi yukarýda belirtilen kurallara göre yapýlacaktýr. Firmalarca G2D karekodu teslim edilmiþ ilaçlar
için bildirim yapýlmayacaktýr.
- Karekodsuz ilaç bildirim ve ürün deðiþim iþlemi eczanenin çalýþtýðý tek bir ecza deposu veya
kooperatifle yapýlacaktýr. Bu iþlemler birden çok depoya ya da kooperatife bölüþtürülmeyecek ya
da ayný bildirim birden fazla depoya kesinlikle yapýlmayacaktýr.
Yukarýda açýklanan iþlem adýmlarý ve belirlenen kurallar, gereði için ecza kooperatiflerine, ecza
depolarýna, ilaç firmalarýna ve ilgili kurumlarýna bildirilmiþtir.
Ýfade edilmektedir.
KAREKODSUZ ÝLAÇLARIN BÝLDÝRÝM SÜRESÝNÝN UZATILMASI HAKKINDA (2010-07-12)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Ýlgi: 09.07.2010 tarih, 37.A.00.02522 sayýlý yazýmýz

Ýlgi yazýmýz ile, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarýn karekodlularý ile birebir deðiþimi sürecinde
Lilly, Bristol Myers Squibb, Servier ve Merck Serono firmalarý dýþýnda kalan tüm firmalarýn karekodsuz
ilaçla rýnýn KARE KODLU hale geti rilme si içi n izlen ecek iþlem ad ýmla rý d uyur ulmu þ,
“Karekodsuz ilaçlarýn bildirimi için, 10.07.2010 Cumartesi gününden itibaren, ecza depolarýnýn ve
kooperatiflerin internet sayfalarýnda açýlacak olan “iade karþýlýðý olarak birebir ilaç sipariþi” ekranýna,
eczanede bulunan karekodsuz ilaç adedi ile ilgili bildirimlerin yapýlacaðý ve bildirim iþlemlerinin
1 2.0 7 .2 01 0 Pazar te si g ü nü saa t 1 7 .0 0 ’ a kad ar ta ma m lan ac að ý b il di ri lm i þti r.
Bölge Eczacý Odalarý ve meslektaþlarýmýzýn, “iade karþýlýðý olarak birebir ilaç sipariþi” ekranlarý
üzerinden bildirim iþlemleri için bugün akþama kadar verilen sürenin, ecza depolarýnýn sistemlerindeki
yoðunluktan dolayý yeterli olmadýðý yönündeki bildirimleri ve sürenin uzatýlmasý taleplerinin
deðerlendirilmesi sonucunda, bildirim süresi 14.07.2010 Çarþamba günü saat 17.00’ye kadar
uzatýlmýþtýr.
Ecza depolarý ve kooperatifler, bildirim iþlemlerini tamamlayan eczanelerin, ürünlerinin birebir
deðiþimine ilgi yazýmýzdaki kurallar dahilinde derhal baþlayacaklardýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
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SAÐLIK BAKANLIÐI ÝEGM'NÝN ÝTS'YE BÝLDÝRÝLEN REÇETELERÝN GÖRÜNTÜLENMESÝNÝ
SAÐLAYAN WEB UYGULAMASI HAKKINDAKÝ DUYURUSU
(2010-06-10)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan, eczacýlarýmýzýn Ýlaç Takip Sistemine
bildirdikleri reçetelerin görüntülenmesini saðlamak amacýyla geliþtirilen web uygulamasý ile ilgili
olarak www.iegm.gov.tr adresinde 10.06.2010 tarihinde (bugün) “Eczacýlarýmýzýn Dikkatine” baþlýklý
bir duyuru yayýmlanmýþtýr.
Duyuru metni;
“Eczacýlarýmýzýn Ýlaç Takip Sistemine bildirdikleri reçetelerin görüntülenmesini saðlayan bir web
uygulamasý geliþtirilmiþtir.
http://itsmc.saglik.gov.tr adresinden ulaþýlabilecek bu uygulama ile eczacýlarýmýz gün bazýnda
yaptýklarý satýþ bildirimlerini listeleyebilecek ve eczane yazýlýmýndan iptal edemedikleri satýþ
bildirimlerini bu ekran aracýlýðý ile iptal edebileceklerdir. Ayrýca bu uygulamada eczacýlarýmýzýn
karþýlaþtýklarý sýkýntýlarý yardým masamý za iletebilecekleri b ir arabi rim de mevcuttur.
Uygulamanýn Kullanýmý Sýrasýnda Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulamaya girerken Ýlaç Takip Sistemi için belirlediðiniz kullanýcý adý ve þifre kullanýlýr.
Reçeteler günlük olarak listelenir. Liste tarihi reçetenin tarihi yada provizyon sistemindeki tarih deðil,
ÝTS’ ye satýþ bildiriminin yapýldýðý tarihtir.
Reçete listeleme ekranýndaki alanlar ve anlamlarý aþaðýdaki gibidir.
Bild irimI D: Satýþ B ildiri mi sonu nda Ý TS nin o bild irim için verd iði te kil numar adýr.
ReçeteNo: A) Provizyon Sistemi olan kurumlar için (örn. Medula) Provizyon numarasýna karþýlýk
gelir. Burada gördüðünüz numara, Provizyon sisteminin ekranýnda nasýl görüyorsanýz o þekilde olmak
zorundadýr. Eðer farklý ise (örneðin baþýnda sýfýr bulunmasý) muhtemelen Sonlandýrma iþlemini
yapamayacaksýnýzdýr. B) Provizyon Sistemi olmayan Kurumlar için Reçete Numarasý Eczane
yazýlýmýnýzýn sisteme bildirdiði numaradýr. C) Elden satýþlar için ise ÝTS tarafýndan otomatik olarak
verilen bir numaradýr.
EczaneID: SGK ve Yeþil Kart için Eczanenin kullandýðý SGK Sicil numarasýdýr. Diðer geri ödeme
kurumlarý için Eczanenin GLN numarasý olmak zorundadýr. Bu numaranýn farklý olmasý sonlandýrma
iþleminin yapýlamama nedenidir.
BelgeNo: Eczane yazýlýmý tarafýndan gönderilen bir numaradýr. Kullanýmý eczacýya özeldir. Sistem
için bir anlam ifade etmez. Boþ olabilir.
Belge Tarihi: Eczane yazýlýmý tarafýndan gönderilen bir tarihtir. Kullanýmý eczacýya özeldir. Sistem için
bir anlam ifade etmez. Boþ olabilir.
Hasta: Hastaya ait TC Kimlik Numarasýdýr. Medula üzerinden yapýlan bildirimlerde bu alan þimdilik
boþ gelmektedir.
Doktor: Doktora ait TC Kimlik ya da Sicil Numarasý Bilgisidir. Boþ olabilir.
Geri Ödeme Kurumu : Reçetenin Satýldýðý Geri Ödeme Kurumudur. Eczane yazýlýmýnda yapýlmýþ
yanlýþ GLN tanýmlamalarý nedeniyle farklý geri ödeme kurumuna satýþ bildirimi yapýlmýþ olabilir. Bu
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yüzden reçetenizi olmasý gereken geri ödeme kurumunda göremiyorsanýz diðer geri ödeme kurumlarý
listelerine de göz atmanýzda fayda vardýr. Bu alanda Çarpý veya Onay iþareti de bulunur. Çarpý iþareti
reçetenin geri ödeme kurumu tarafýndan sorgulanmadýðýný, onay iþareti ise sorgulandýðýný belirtir.
Geri ödem e kurum u tarafýndan sorgulanmýþ reçetelere Satýþ Ýp tal B ildirim i yapýlamaz.
Reçete Listelerinde Bildirim ID üzerine týklandýðýnda reçeteye ait detay bilgiler ve sistemde onay
almýþ ürünler görüntülenir.
Reçete Geri Ödeme Kurumu tarafýndan sorgulanmamýþsa “Reçete Detayý Görüntüleme” ekranýnda
“Satýþý Ýptal Et ” düðm esi görünür. Bu düðme aracýlýð ý ile satýþ iptal bildirim i yapýlab ilir.
07 Haziran 2010 tarihinden itibaren medula üzerinden girilen Yeþil Kart Reçeteleri Sosyal Güvenlik
Kurumu altýnda görünmektedir.
17 Mayýs 2010’dan itibaren Medula ile ÝTS offline olarak çalýþtýðý için Eczacýlarýmýzýn SGK reçeteleri
sistemde görünmemektedir. Bu reçeteler 15 Haziran 2010’dan sonra Ýlaç Takip Sistemine aktarýlacaktýr.
05 Haziran 2010 tarihinden itibaren online olarak çalýþan 300 adet test eczanesinin bu tarihten
son ra ki re çet el eri Ý la ç Takip Sis tem i nd en g ör ün tü len eb il me kte di r.” þekli nd ed ir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.

ÝADE KARÞILIÐI OLARAK BÝREBÝR ÝLAÇ SÝPARÝÞÝ EKRANINDA YER ALMAYAN ÝLAÇLAR
HAKKINDA (2010-07-14)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Bilindiði gibi, karekodsuz ilaçlarýn karekodlularý ile birebir deðiþimi için oluþturulan iþlem basamaklarý
kapsamýnda, ecza depolarýnýn ve kooperatiflerin internet sayfalarýnda açýlmýþ olan “iade karþýlýðý
olarak birebir ilaç sipariþi” ekranýna, eczanede bulunan karekodsuz ilaç adedi ile ilgili bildirimler
yapýlmaktadýr.
Birliðimize, ecza depolarýnýn ve kooperatiflerin internet sayfalarýnda açýlan bildirim ekranlarýnda bazý
ilaçlarýn yer almadýðý bilgisi verilmektedir.
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan web sitelerinde “Karekod kapsamý
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dýþýndaki ürünler” ile ilgili olarak yapýlan açýklama;
•Serumlar,
•Radyofarmasötikler,
• Sekiz santigrat dereceden daha soðuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soðuk zincir ürünleri,
•Geri Ödeme Kapsamýnda Olmayan Ara Ürünler
• Týbbi Cihaz Kapsamýna Giren (strip, enjektör,þeker ölçüm cihazlarý vb.)
• Geri Ödemeye Tabi Olup da Tarým Bakanlýðýndan Ýzinli Beslenme Ürünleri
• Kiþiye Özel Üretilmiþ Ýlaçlar
karekod uygulamasýnýn kapsamý dýþýndadýr.
Ancak belirtilen ürünler karekodlu olarak piyasaya sürülmüþ ve sistemde kayýtlý ise Ýlaç Takip Sistemi
üzerinden satýlabilir.” þeklindedir.
Diðer yandan, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlmýþ olan düzenleme gereðince, yeþil reçeteye ve
kýrmýzý reçeteye tabi olan ilaçlar, özel durumlarý nedeniyle, Birliðimizin bilgisi dahilinde ecza depolarý
ve kooperatiflerin internet sayfalarýndaki “iade karþýlýðý olarak birebir ilaç sipariþi” ekraný için
hazýrlanan listelerde yer almamýþtýr. Bu ilaçlarýn karekodlu hale getirilmesi iþlemleri, “birebir ilaç
deðiþimi” uygulamasý içinde gerçekleþmeyecek; yeþil/kýrmýzý reçeteye tabi ilaçlar için, karekodsuz
ilaçlarýn karekodlularý ile birebir deðiþim sürecinin tamamlanmasýnýn ardýndan, iade faturasý
düzenlenecektir.
Karekod kapsamý dýþýnda olmayan ve yeþil/kýrmýzý reçeteye tabi olmadýðý halde bildirim ekranlarýnda
yer almayan az sayýda ilacýn durumu, ilacýn ruhsat devri sürecinde olmasý, firma deðiþikliði, ilacýn
artýk üretilmiyor olmasý gibi nedenlerle, karekodlu ambalajýnýn da depo ve kooperatif stoklarýnda
bulunmamasýndan kaynaklanmaktadýr. Daha önceki duyurularýmýzda da belirtildiði gibi, birebir ilaç
deðiþimi sürecinin sonunda, herhangi bir nedenle eczane stoklarýnda halen karekodsuz ilaçlar
bulunmasý durumunda, bu ilaçlarýn karekodlu ilaçlarla deðiþtirilmesi ya da iade edilerek eczanenin
cari hesabýna alacak kaydedilmesi için gerekli çalýþmalar, ecza depolarý ve kooperatiflerce
tamamlanacaktýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
ADANA ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ(Xylocaine Pump Sprey hk.) (2010-07-16)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Þube Müdürlüðünden Odamýza gelen Xylocaine Pump Sprey
%10 ve Lidocaine Sprey %10 hakkýnda gelen yazý ektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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BAYER ÝLAÇ FÝRMASINA AÝT MIRENA, YASMIN VE KOGENATE ÝSÝMLÝ ÝLAÇLARIN ÝSKONTO
UYGULAMASI HAKKINDA (2010-07-16)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Birliðimize Bölge Eczacý Odalarýmýz ve üyelerimizden yapýlan bildirimler ve konuyla ilgili tarafýmýzca
yapýlan incelemeler sonucunda, Bayer Ýlaç Firmasý tarafýndan Mirena ve Yasmin isimli iki ürün için
eczane alýmlarýnda kamu kurum iskontosu uygulanmadýðý, bu iki ürün için eczaneler tarafýndan
ekte bulunan formun bir benzerinin aylýk olarak doldurulmasý suretiyle fiilen geri ödemeye konu
olan miktarlar üzerinden doðacak kamu kurum iskontosu bedellerinin Firma tarafýndan depolar
aracýlýðýyla ödendiði ve “Kogenate” isimli hemofili ilacý için hastanýn ödemesi gereken oldukça
yüksek orandaki fiyat farký için eczanelere ek ýskonto verilerek hastanýn ödemesi gereken bu farkýn
hastalardan alýnmamasý ve/veya hastalara iade edilmesi þeklinde eczanelerimizin Protokole aykýrýlýk
teþkil eden bir yönteme yönlendirildiði tespit edilmiþti.
Bayer Ýlaç firmasý ile yapýlan toplantýlar ve yazýþmalar sonucunda, firma tarafýndan “Kogenata”
isimli ilaç için oluþan fiyat farkýnýn ortadan kaldýrýlmasý için Sosyal Güvenlik Kurumu’na resmi
baþvuruda bulunulmasý saðlanmýþ olup, firma tarafýndan yapýlan ilave iskonto baþvurusu onaylanmýþ
ve SGK tarafýndan 14.07.2010 tarihinde yayýmlanan listede yer almýþtýr. Yönergenin 7 nci maddesine
göre düzenlemelerin yapýldýðý ve ekte yer almakta olan liste 15.07.2010 tarihi itibarýyla yürürlüðe
girmiþ olup Kogenate'in her üç formunda da 19 Temmuz 2010 itibarýyla hastaya fark ücreti
çýkmayacaktýr.
Bu düzenlemenin yaný sýra, Bayer tarafýndan Birliðimize yapýlan bildirim ile, Yasmin isimli ilaçlarý
için 19 Temmuz 2010 tarihi itibariyle % 23 kamu kurum iskontosu uygulamasýna baþlanacaðý,
Mirena isimli rahim içi aracýn fiyatýnýn yüksekliði ve eczane dýþý kanallardan paralel ticaret yoluyla
yurt dýþýna gönderiliyor olmasýndan dolayý yapýlacak iskontonun, doðrudan ve sadece eczaneye
verilebilmesini teminen çalýþmalarýn yürütüldüðü ve en kýsa sürede bu ürün için de kamu kurum
iskontosu uygulamasýna baþlanacaðý bildirilmektedir. Bu uygulama baþlayana kadar Ek’teki formun
doldurularak depolara ulaþtýrýlmasý durumunda, en geç bir ay içerisinde % 23 lük kamu kurum
iskonto tutarlarýnýn formun teslim edildiði depo üzerinden eczanelere ödeneceði bildirilmektedir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

SB ÝEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN 16 TEMMUZ 2010 TARÝHLÝ ÝLAÇ FÝYAT LÝSTESÝ
HAKKINDA AYRINTILI BÝLGÝLENDÝRME (2010-07-19)
Deðerli meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
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Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 16 Temmuz 2010 tarihli
“Tüm Ýlaç Fiyat Listesi”ne göre fiyatý deðiþen ilaçlarýn listesi web sitemizin ‘Ýlaç Bilgisi’ bölümü
‘Tarihlere Göre Listeler’ kýsmýna eklenmiþtir. Ayrýca listenin ayrýntýlý karþýlaþtýrmasý niteliðindeki
“Fiyatý Düþen Ýlaçlar”, “Listeye Eklenen Ýlaçlar” , “Listeden Çýkarýlan Ýlaçlar” dosyalarý ekte bilgilerinize
sunulmaktadýr.
Ýfade edilmektedir.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR
ECZACI KAMUOYUNA (2010-07-19)
Eczacý Kamuoyuna
Biz aþaðýda imzasý bululan Bölge Eczacý odalarý olarak 13 Temmuz 2010 tarihinde Adýyaman Eczacý
Odasý’nýn ev sahipliðinde yaptýðýmýz Bölge Toplantýsý sonucu aþaðýdaki konularý eczacý kamuoyu ile
paylaþmak istedik.
Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan Ýlaç Takip Sistemi uygulamalarýna bakýldýðýnda;
ÝTS konusunun yalnýzca kamu prestiji meselesi haline geldiði görülmektedir.
Ýlaç kayýtlarýnýn daha saðlýklý hale gelmesi elbette tercih edilecek bir konudur ancak bu güne kadar
uygulamadaki sorunlara bakýldýðýnda bu sistemin sahte ilacý denetlemeden uzak olduðu, Medula
Sistemi’nin çalýþmadýðý, özellikle de
01 Temmuz 2010 itibariyle de sektörü ciddi zarara uðrattýðý açýktýr. Sektörün bileþenleri ile birlikte
davranmak yerine “ben bilirimci” yaklaþým maddi manevi önemli rahatsýzlýklar yaratmaktadýr.
Bu geliþmeler yanýnda Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürlüðü’nce yayýnlanmýþ bulunan
2010/39 sayýlý Genelge gereði eczanelerin “Mal Alým Bildirimi” yapmasý zorunlu kýlýnmýþtýr.
Eczanelerimizin rafýnda olan ürünlerin alýndýðý ecza deposunun bilinmediði durumlarda kullanýlmak
üzere sisteme “8681110000009” GLN numarasýyla “Stok Baþlangýç Deposu” isminde bir depo
tanýmlandýðý ve bu deponun 19 Temmuz 2010 tarihine kadar bildirimlere açýk olacaðý ifade edilmiþtir.
Bu durum; bu tarihten sonra Stok Bildirimi yapýlamayacak anlamýna da gelmektedir.
Gelinen noktada sorun bir kaosa doðru sürüklenmektedir. Bu dayatmacý yaklaþým karþýsýnda Türk
Eczacýlarý Birliði ve Bölge Eczacý Odalarý’nca mevcut durum ve geleceðe iliþkin net bir politikaya
ihtiyaç duyulmaktadýr.
Meslektaþlarýmýzý mesleðini yapmaktan soðutan, ekonomik kayýplara yol açan, panik havasýna sokan
geliþmeler karþýsýnda sessiz kalmamalýyýz.
Bizler aylardýr eczanelerimizde, bir sonraki günün bize neler getireceðini bilmeden çalýþýyoruz.
Hükümet, karþý olduðumuz uygulamalarý bir bir yaþama geçirmektedir.
Türk Eczacýlarý Birliði meslektaþlarýnýn haklarýný savunan bir örgüt olagelmiþtir. Bu süreç ile ilgili
oluþan yüksek beklentinin paralelinde bir davranýþ geliþtirmesini talep ediyoruz.
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Mesleðin geleceði ile ilgili birçok konu karanlýk odalara hapsedilmiþ durumdadýr. Alt yapýsý
hazýrlanmadan uygulamaya baþlayan konular mesleðimizi rutin içinde boðulmasýna neden olmaktadýr.
Bugüne kadar bizlere verilen sözlerin hiç biri yerine getirilmemiþtir.
ÝTS uygulamasý sonucu ortaya çýkan yeni ekonomik yükler ve meslek uygulamasýndaki temel
deðiþikliklerin yarýnýn sorunu gibi görülmesi bizleri ciddi endiþeye sevk etmektedir. Bir an önce
þekilsel tartýþmalar yerine özüne iliþkin tedbirlerin alýnmasýnýn, planlamalarýn yapýlmasýný bekliyoruz.
Ayrýca bölgemizin ve tüm ülkemizin sorunu olan muvazaa konusunda önemli geliþmeler olmakla
birlikte “finans desteði” kandýrmacasý ile muvazaalarda artýþ yaþanmaktadýr. Bu bakýmdan merkezde
oluþturacaðýmýz bilgi depolama ve profesyonel görevlendirme yöntemine ihtiyaç olduðu
düþüncesindeyiz.
Bu güne kadar bölgemizin sayýsýz mücadele örnekleri sergilediðini ve bölge dinamizminin her zaman
sorumluluk almaya hazýr olduðunu bildirir saygýlarýmýzý sunarýz.
4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI
8.BÖLGE GAZÝANTEP ECZACI ODASI
14.BÖLGE KAHRAMANMARAÞ ECZACI ODASI
25.BÖLGE MERSÝN ECZACI ODASI
28.BÖLGE HATAY ECZACI ODASI
48.BÖLGE OSMANÝYE ECZACI ODASI
51.BÖLGE ADIYAMAN ECZACI ODASI

20.07.2010 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KAREKOD SONLANDIRMA ÝÞLEMÝNÝN ON-LINE OLARAK
YAPILACAÐI ÝLLER HAKKINDA (2010-07-20)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan 14.07.2010 tarihi itibariyle Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir illerindeki
eczanelerin de MEDULA ekranlarýnýn karekod sonlandýrma iþlemine açýlmasý ile toplam 12.000
eczanede karekodlu ilaç satýþ bildiriminin on-line olarak yapýlacaðý bildirilmiþti.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yapýlan bildirim, bugün (20.07.2010) itibariyle daha önce bildirimi
yapýlan 14 ile ek olarak, il plaka kodu 1 den 35 e kadar olan, ancak karekod sonlandýrma ekranlarý
açýlmamýþ 26 ildeki eczanelerin de MEDULA ekranlarýnýn karekod sonlandýrma iþlemine açýldýðý
þeklindedir.
Buna göre karekod sonlandýrma ekranlarý aktif olan illerin dökümü aþaðýda yer almakta olup, bu
illerdeki meslektaþlarýmýzýn, MEDULA Eczane provizyon sistemi üzerinden reçete karþýlanmasý
sýrasýnda ÝTS bildirimi yaptýktan sonra “karekod sonlandýrma” iþlemini de gerçekleþtirmesi
gerekmektedir.
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01 Adana
02 Adýyaman
03 Afyonkarahisar
04 Aðrý
05 Amasya
06 Ankara
07 Antalya
08 Artvin
09 Aydýn
10 Balýkesir

11 Bilecik
12 Bingöl
13 Bitlis
14 Bolu
15 Burdur
16 Bursa
17 Çanakkale
18 Çankýrý
19 Çorum
20 Denizli

21 Diyarbakýr
22 Edirne
23 Elazýð
24 Erzincan
25 Erzurum
26 Eskiþehir
27 Gaziantep
28 Giresun
29 Gümüþhane
30 Hakkari

31 Hatay
32 Isparta
33 Mersin
34 Ýstanbul
35 Ýzmir
38 Kayseri
42 Konya
43 Kütahya
45 Manisa
59 Tekirdað

Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.

ADANA VALÝLÝÐÝ ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ(Naftalinler hk.) (2010-07-20)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Ýl Saðlýk Müdürlüðünden Odamýza gönderilen yazý ile,
Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmeteri Genel Müdürlüðü 29.06.2010 tarih ve 28969 numaralý yazýsý
ile Saðlýk Bakanlýðýndan izin alýnmadan satýþý yapýlan "Þelale Naftalin Deodorisant,Stella Naftalin
Pratik ve Gülþah Naftalin Tablet" adlý ürünlerin satýþa sunumunun engellenmesi,toplatýlmasý ve
firmaya iadesi iile ilgili yazý ektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILIBÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR

22.07.2010 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KAREKOD SONLANDIRMA ÝÞLEMÝ TÜM TÜRKÝYE'YE
AÇILMIÞTIR. (2010-07-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Ýlgi: 14.07.2010 tarih ve 2552 sayýlý ve 20.07.2010 tarih ve 2611 sayýlý yazýlarýmýz.
Ýlgide kayýtlý yazýlarýmýz ile MEDULA ekranlarý karekod sonlandýrma iþlemine açýlan 400 pilot eczaneye
ilave olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan önce 14.07.2010 tarihi itibariyle Ýstanbul, Ankara
ve Ýzmir illerindeki eczanelerin de MEDULA ekranlarýnýn karekod sonlandýrma iþlemine açýldýðý,
ardýndan 20.07.2010 itibariyle de daha önce bildirimi yapýlan 14 ile ek olarak, il plaka kodu 1 den
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35 e kadar olan, ancak karekod sonlandýrma ekranlarý açýlmamýþ 26 ildeki eczanelerin de MEDULA
e k r a n l a r ý n ý n k a r e ko d s o n l a n d ý r m a i þ l e m i n e a ç ý l d ý ð ý b i l d i r i l m i þ t i .
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yapýlan bildirim, bugün (22.07.2010) itibariyle daha önce bildirimi
yapýlan 40 ile ek olarak, karekod sonlandýrma ekranlarý açýlmamýþ tüm eczanelerin MEDULA
e k r a n l a r ý n ý n k a r e k o d s o n l a n d ý r m a i þ l e m i n e a ç ý l d ý ð ý þ e k l i n d e d i r.
Buna göre, þu an itibariyle Türkiye’deki tüm eczanelerin karekod sonlandýrma ekranlarý aktif
hale getirilmiþ olup, tüm meslektaþlarýmýzýn, MEDULA Eczane provizyon sistemi üzerinden
reçete karþýlanmasý sýrasýnda ÝTS bildirimi yaptýktan sonra “karekod sonlandýrma” iþlemini
de gerçekleþtirmesi gerektiði,
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.

BASIN AÇIKLAMASI: REKABET KURUMU’NA SESLENÝYORUZ: SAÐLIKTA REKABET OLMAZ
(2010-07-23)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan basýn açýklamasý ile,
Rekabet Kurumu, ilaç þirketlerinin ekonomik krizi bahane ederek eczacýlarýn ilaç alým koþullarýný
kötüleþtirmesine tepki gösteren eczacýlarýn meslek örgütünü cezalandýrdý. Kurum, bu kararýyla
ilaç þirketlerinin karlýlýðýnýn mý halkýn ilaca ulaþýmýnýn sürdürülmesinin mi daha önemli olduðu
konusunu tartýþmaya açmýþ oldu.
Bizler eczacýlarýn gittikçe eriyen gelirleri ve eczanelerin kapanmasý tehdidi ile mücadele ederken,
krizde en çok büyüyen ilaç þirketleri yine krizi bahane ederek, eczacýlarýn ilaç alým koþullarýný tek
taraflý olarak deðiþtirmiþti. Eczacýlarýn ortak güçlerini kullanarak bu süreci tersine çevirmesi, bazý
çevreleri rahatsýz etmiþ ve konu Rekabet Kurumu’na taþýnmýþtý. Rekabet Kurumu da örgütlü güç
kullanýmýna 361.190,30 TL idari para cezasý vererekdemokrasinin de rekabete aykýrý olduðunu
gösteren tarihi bir karara imza atmýþ oldu.
Bizler, ilaç ve saðlýk alanýnda rekabet olmayacaðýný, serbest rekabet kurallarýnýn iþletilemeyeceðini
defalarca ifade ettik ve savunmamýzda da dile getirdik. Rekabet Kurumu bize ilk kez ceza vermiyor.
Ama Danýþtay þimdiye kadar her bir kararý bozarak saðlýk alanýnda rekabet olamayacaðýný gösteriyor.
Bizler, bu sefer de öyle olacaðýný, eczacýlarýn emekleri ile kazandýðý, her bir kuruþunda alýnterleri olan
bu paranýn yine eczacýlarda kalacaðýný umuyoruz. Ama para cezasýndan daha vahim olan bir tabloyu
dikkatinize sunuyoruz: Rekabet Kurumu eczacýlarýn demokratik tepkilerini cezalandýrarak, ekonomik
krizi gerçekten yaþayan kesimlere boynunu býçaðýn altýna uzatmak dýþýnda bir seçenek býrakmama
niyetindeyse, buna baþta eczacýlar ve eczacýlarýn meslek örgütü hiçbir biçimde geçit vermeyecektir.
Türk Eczacýlarý Birliði, Kanunlarýn kendisine verdiði görevi yerine getirmeye, hastalarýnýn saðlýðýný,
üyelerinin menfaatini korumaya devam edecektir.
Basýna ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.
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SB ÝEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN 23 TEMMUZ 2010 TARÝHLÝ ÝLAÇ FÝYAT LÝSTESÝ
HAKKINDA AYRINTILI BÝLGÝLENDÝRME (2010-07-26)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 23 Temmuz 2010 tarihli
“Tüm Ýlaç Fiyat Listesi”ne göre fiyatý deðiþen ilaçlarýn listesi web sitemizin ‘Ýlaç Bilgisi’ bölümü
‘Tarihlere Göre Listeler’ kýsmýna eklenmiþtir. Ayrýca ‘Ýlaç Bilgisi’ bölümü altýnda ‘Ayrýntý Listeler’
baþlýklý bölümümüzden de ulaþabileceðiniz listenin ayrýntýlý karþýlaþtýrmasý niteliðindeki “Fiyatý düþen
ilaçlar”, “Fiyatý artan ilaçlar”, “Listeye eklenen ilaçlar”, “Listeden çýkarýlan ilaçlar” dosyalar ekte
bilgilerinize sunulmaktadýr.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILIBÝLGÝWEB SAYFAMIZDADIR.
SUT’un 6.2.12.B Spesifik Olmayan gamma/ polivalan Ýmmünglobulinler Hakkýnda
(2010-07-27)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB'den gelen SUT’un 6.2.12.B Spesifik olmayan gamma/ polivalan immünglobulinler (IVIG) maddesi
konulu 23.07.2010 tarih 37.A.00.02680 sayýlý yazý ektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILIBÝLGÝWEB SAYFAMIZDADIR.

YEÞÝL VE KIRMIZI REÇETEYE TABÝ ÝLAÇLAR ÝLE LÝSTELERDE BULUNMAYAN ÝLAÇLAR ÝÇÝN
BÝLDÝRÝM EKRANININ AÇILMASI HAKKINDA (2010-07-28)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Karekodsuz ilaçlarýn karekodlularý ile birebir deðiþimi için oluþturulan iþlem basamaklarý kapsamýnda,
ecza depolarýnýn ve kooperatiflerin internet sayfalarýnda açýlmýþ olan “iade karþýlýðý olarak birebir
ilaç sipariþi” ekranýna gerekli bildirimler yapýlmýþtýr. Ecza depolarý ve kooperatifler tarafýndan; deðiþim
iþleminin büyük oranda tamamlandýðý, eczanelerden iade alýnan ancak halihazýrda depo stoklarýnda
bulunmayan ürünlerin depolara ulaþmasýyla deðiþim iþleminin tamamlanacaðý bildirilmektedir.
Yeþil reçete ve kýrmýzý reçeteye tabi ilaçlar ile ecza depolarý ve kooperatifler tarafýndan yayýmlanan
önceki listelerde bulunmayan ürünler için 29.07.2010 Perþembe Gününden itibaren depolar tarafýndan
bildirim ekraný açýlacaktýr. Eczacýlarýn bildirimde bulunduklarý ürünler, iade faturasý karþýlýðýnda depolar
tarafýndan teslim alýnacak ve iade faturasý tutarlarý ilgili depo ve kooperatif tarafýndan eczanenin
cari hesabýna alacak kaydedileceði,
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
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GUDEF ÞURUP HAKKINDA (2010-07-28)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB'den odamýza gönderilen yazý ile,
GUDEF Þurup adlý müstahzarýn "Normal Reçete ile Verilecek Ýzlemeye Tabi Ýlaçlar"kapsamýna alýndýðý
ile ilgili yazý ektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

BASIN AÇIKLAMASI/BÝBERONLARDAKÝ ÖLÜMCÜL TEHLÝKE!!! (2010-07-29)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan basýn açýklamasý ile,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Türkiye’de de üretilen ve satýþa sunulan biberonlarýn büyük kýsmýnda birçok hastalýða neden olan
ve bebeklerin geliþimini olumsuz etkileyen bir kimyasal madde kullanýldýðý ortaya çýktý. Baþta
Amerika, Kanada, Fransa, Danimarka olmak üzere dünyanýn pek çok ülkesinde üretimi durdurulan
ve kullanýmý yasaklanan bu kimyasalý içeren biberon ve plastik ürünler, sindirim sistemi ve baðýþýklýk
sistemi bozukluklarý, nörolojik sorunlar, obezite, hiperaktivite, kalp hastalýðý, meme kanseri, kýsýrlýk
gibi saðlýk sorunlarýna yol açýyor ve bunun yanýnda geliþim çaðýndaki çocuklarýn ve özellikle bebeklerin
geliþimini olumsuz etkiliyor.
FDA ve EFSA ÜRETÝCÝLERÝ UYARDI: ÜRETÝMÝ DURDURUN
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Amerikan Federal Gýda ve Ýlaç Ýdaresi (FDA) ve Avrupa Gýda Güvenliði Ajansý’nýn (EFSA) yabancý
üreticilerle yaptýklarý görüþmeler sonucunda hazýrladýklarý rapora göre, özellikle bebekler üzerinde
ölümcül tehlike arz eden BPA maddesi içeren biberonlarýn ve plastik ürünlerin üretimi, 2010 yýlý
sonuna kadar yapýlabilecek. Stoklarda olan ürünler ise, 2012 yýlý sonuna kadar satýlabilecek. Bu
kimyasalýn kullanýlmasýnýn tüm ülkelerde yasaklanmasýný isteyen EFSA ise, Avrupa Komisyonu’yla
ortak hareket ederek, ürünlerin acilen pazardan toplatýlmasýný saðlayacaðýný açýkladý. Öte yandan,
Avrupa Komisyonu, Avrupa Eczacýlýk Grubu’na (PGEU) gönderdiði yazýyla bu konunun eczacýlarýn
g ündem lerin e alma sý ný ve tüm diðe r payd aþlarýn b irlikte hareket etm esini önerd i.
HER 10 BÝBERONUN 9’UNDA BU MADDE BULUNUYOR
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Plastik maddeleri daha dayanýklý hale getirmek için, biberonlarda, sert plastiklerde ve ev gereçlerinde
kullanýlan BPA maddesi, ülkemizde hala birçok maddenin üretiminde kullanýlmaya devam ediyor.
Ancak, insan saðlýðýnda son derece büyük hasarlara neden olabilen bu kimyasalýn özellikle baðýþýklýk
sistemi zayýf olan bebeklerde büyük saðlýk problemlerine neden olduðu biliniyor. Yapýlan araþtýrmalara
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göre; FDA’nýn izin verdiði BPA oranýnýn 10 kat daha azý bile çocuklara zararlý. ABD’de yetiþkinlerin
yüzde 93’ünün kanýnda BPA bulunuyor. Her 10 bib eronun 9’unda bu m adde bulunuyor.
Bir kez daha altýný çizmek isteriz ki, saðlýk hafife alýnabilecek bir alan deðildir. Bu noktada
vatandaþlarýmýzýn da son derece hassas olmasý gerekiyor. Bu ürünleri alýrken üzerinde yazmasý
zorunlu olan ‘BPA içermez’ etiketli olanlarýný tercih etmeleri, geçici bir tedbir olsa da, son derece
hayatidir.
BPA NELERDE BULUNUYOR?
Piyasadaki biberonlarýn çoðu, Bisfenol A içeren Polikarbonattan üretiliyor. Bisfenol A, biberonun
içindeki sývýya geçebilen, hormon sistemine zarar verici bir kimyasaldýr. Biberonun ambalajýndaki
PC7 yazýsý ya da geri dönüþüm üçgeni içindeki 7 rakamý, ürünün içeriðinde Polikarbonat kullanýldýðýný
belirtiyor. Bebek biberonlarýnýn yanýnda, su þiþelerinde, týbbi cihazlarda, spor ekipmanlarýnda,
damacanalarda, saklama kaplarýnda, plastik bardaklarda gibi pek çok üründe bulunuyor.
Biz eczacýlar, dünyanýn tartýþtýðý ve bir bir yasakladýðý bu kimyasalý içeren ürünlerin üretiminin bin
an önce durdurulmasýný istiyor, gerekli yasal zeminin oluþturulmasý konusunda ise yetkilileri acilen
göreve çaðýrýyoruz. Siz deðerli basýn mensuplarý aracýlýðýyla da vatandaþlarýmýzý cam malzemeden
üretilmiþ biberondan tercih etmeleri konusunda uyarýyoruz.
Basýna ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.

TEMMUZ AYI
YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR
Ürün Ýsmi

Firma

Fiyat (YTL)

Barkod

Rosufix 20 Mg 84 Tb

MENTIS ILAC

138,35

8697930090304

Rosufix 10 Mg 84 Tb

MENTIS ILAC

92,50

8697930090281

V E FAT v e B A Þ S A Ð L I Ð I
Ecz. Temur ÜNLÜ’ nün Annesi
Ecz. Þaziye ÖZGÖREN’ in Babasý
Ecz. M.Emin TEMÝZER
ve
Ecz. Esra Demet ÝPEKBAYRAK’ýn Ablasý
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Tarih
04.08.2010

04.08.2010

KAYDI SÝLÝNEN ECZACILAR

TEMMUZ 2010

Ecz. Þahin ER

NAKÝL GÝDEN ECZACILAR

TEMMUZ 2010

Ecz. Nesrin AHKEMOÐLU Osmaniye Eczacý Odasý

NAKÝL OLAN ECZANELER

TEMMUZ 2010

KADÝRLÝ ECZANESÝ
Ecz. Kamil SARIASLAN
Ýlimiz Çukurova Ýlçesi Mahfesýðmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarý 31 Sokak Levent Sitesi G-1 Blok
No: 17 adresinde bulunan SARIASLAN Eczanesini, KADÝRLÝ Eczanesi adý altýnda Ýlimiz Çukurova
Ýlçesi Kurttepe Mahallesi 83025 Sokak No: 10 adresine nakil,
ÖÐRETMENOÐLU ECZANESÝ
Ecz. Ümit Hasan DÜNDAR
Ýlimi Seyhan Ýlçesi Kurttepe Mahallesi 83025 Sokak Poz Ýþ merkezi no:8 adresinde bulunan
ÖÐRETMENOÐLU Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi 83025
Sokak Poz Ýþ Merkezi No:11 adresine nakil,
AKINCI ECZANESÝ
Ecz. Mutlu AKINCI
Ýlimiz Kozan ilçesi Bucak Köyü Ýlköðretim okulu karþýsý Bila numaralý adreste bulunan AKINCI
Eczanesini ayný isim altýnda, ilimiz Kozan ilçesi Karacaoðlan Mahallesi Þehit Hüseyin Soydan Caddesi
No: 14/A adresine nakil
GÜNDÜZ ECZANESÝ
Ecz. Gültekin GÜNDÜZ
Ýlimiz Seyhan ilçesi Mahfesýðmaz Mahallesi Kenan Evren Caddesi No:195 adresinde bulunan GÜNDÜZ
Eczanesini ayný isim altýnda, ilimiz Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak Yamen
2 Sitesi A Blok No:23 adresine nakil,
BURCU TOKLU ECZANESÝ
Ecz. Burcu TOKLU
Ýlimiz Seyhan ilçesi Döþeme Mahallesi 42 Sokak Emlak Bankasý Evleri Þakayýk Apt. No: 5/D adresinde
bulunan BURCU TOKLU Eczanesini ayný isim altýnda, Ýlimiz Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Kenan
Evren Bulvarý Yeter Apt. No: 103/B adresine nakil,

MESUL MÜDÜRLÜK
Ecz. Necdet AKÇALI

TEMMUZ 2010
ÇE LE MLÝ E CZANESÝ

Ýlimiz Ceyhan ilçesi Ulus Mahallesi Hastane Caddesi No: 23
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05 Temmuz 2010
Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT, Türk Eczacýlar Birliði Yöneticileri ve bazý Eczacý Odasý Baþkanlarý
ile birlikte CHP’nin yeni seçilen Genel Baþkaný Kemal KILIÇDAROÐLU’ na kutlama ziyaretinde
b ul un ar ak, me sl eð im i zd e y aþa na n so ru nl ar la il gi li o la ra k b il gi ve rm i þle rd i r.
08 Temmuz 2010
SAMADER Yönetim Kurulu üyeleri odamýza nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Saðlýkta
dönüþüm programý ve halk saðlýðý üzerindeki etkileri ile Saðlýk Meslek Örgütlerinin ulusal politikalardaki
etkileri tartýþýldý.

09 Temmuz 2010
Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ ve Yönetim Kurulu Yedek üyemiz Ecz. Beyhan
ULUSOY AIESEC Adana Þubesi tarafýndan düzenlenen “Dünya Bize Katýlýyor” Projesi kapsamýndaki
kamp çalýþmasýna katýldýlar. Çalýþmada “Lise Öðrencilerinin Kiþisel Geliþimlerine ve Kültürel
Farkýndalýklarýna” katkýda bulunmak amacýyla kampa katýlan öðrencilere eczacýlýk mesleði, çalýþma
ve iþ olanaklarý, üniversite eðitimi hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdiler.
12 Temmuz 2010
4.Geniþletilmiþ Kurul Toplantýsýnda kurul üyelerimize ilaç takip sisteminde gelinen son durum ile
karebarkodsuz ilaçlarýn depolar aracýlýðý ile karebarkodlu ilaçlar ile deðiþimi hakkýnda bilgi verildi.
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4.Geniþletilmiþ Kurul Toplantýsý
13 Temmuz 2010
Baþkanýmýz Ecz. Burhanetttin BULUT ve Yönetim Kurulu üyemiz Uzm. Ecz. Ahmet Han ALPMAN
Adýyaman Eczacý Odasýnýn ev sahipliði yaptýðý bölge toplantýsýna katýldýlar. 7 Eczacý Odasýnýn katýlýmý
ile gerçekleþen toplantýda, ITS uygulamalarý ve bu uygulamanýn eczanelerdeki yansýmalarý ve
önümüzdeki süreci; Bölgemizde yapýlmak istenen muvazaa giriþimlerine karsý Bölge Eczacý Odalarýnýn
ortak bir çalýþma ortaya koymasýna ve bu çalýþmanýn merkezileþtirilmesine; Bölge Eczacý Odalarýnýn
katýlýmý ile ilaç dýþý ürünler gününün Adana Eczacý Odasý ev sahipliðinde yapýlmasýna karar verildi.
Toplantý gündemine iliþkin söz alan Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT yaþanan süreci
tanýmlayarak odamýz görüþlerini sundu. Ayrýca katýlan Bölge Eczacý Odalarýnýn tartýþýlan konulara
iliþkin bir deklarasyon yayýmlamasýna karar verildi.
19 Temmuz 2010
Bölgemizde bulunan ilaç daðýtým kanallarýnýn yetkilileri ile bir toplantý yapýldý. Toplantýda Karekodsuz
ilaçlarýn bildirimleri ve Karekodlu ilaçlarla deðiþimleri hakkýnda izlenecek yöntemlerle ilgili görüþ
alýþveriþinde bulunuldu.
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20 Temmuz 2010
CHP Adana Milletvekili Sayýn Hulusi GÜVEL ve Seyhan ilçe Baþkanlýðý Yönetim Kurulu üyeleri nezaket
ziyaretinde bulundu. Anayasa Deðiþikliði Referandumu ile ilgili olarak görüþ alýþveriþinde bulunulan
ziyarette, fikri ne olursa olsun her vatandaþýn mutlaka oyunu kullanmasý gerektiði vurgulandý.

26 Temmuz 2010
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Þube Müdürü Ecz. Öner KÜÇÜKYALÇIN, Baþkanýmýz Ecz.
Burhanettin BULUT VE Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Hakan ÇELÝK; Dr. Ekrem TOK Adana Ruh Saðlýðý
Hastanesi Baþhekimi Dr. Bülent DEMÝRBEK’i ziyaret ettiler. Ruh saðlýðý Hastanesi bünyesinde kurulan
AMATEM’de tedavi gören uyuþturucu madde baðýmlýlarýnýn tedavisinde kullanýlan SUBOXON 2mg
ve SUBOXON 8 mg isimli kýrmýzý reçeteli ilaçlarýn eczanelerden dönüþümlü olarak temini, konusunda,
Odamýzdan talepte bulunuldu. Ayrýca yine ayný hastanenin madde baðýmlýlýðý tedavisinde kullanýlmak
üzere, NALTREXON isimli etken maddeyi içeren ÝMPLANT preparatýnýn yurtdýþýndan getirilmesi
konusu tarafýmýza iletildi.Suboxon reçetelerinin eczanelerden dönüþümlü olarak temini Saðlýk
Müdürlüðü eczacýlarý ile görüþüldü.Naltnexon implant preparatý ile ilgili olarak Oda Baþkanýmýz
Ankara ziyareti sýrasýnda TEB’ in ithal ilaç bölümü yetkilileri ile görüþtü ve olumlu mesajlar
aldý.Çalýþmalar ve görüþmeler her iki hususta da devam ediyor.

29 Temmuz 2010
Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT, Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Uzm. Ecz. Ahmet Han ALPMAN; Türk Eczacýlarý Birliðinin 37.Dönem 3. Baþkanlar toplantýsýna
katýldýlar. Toplantýda, Oda Baþkanýmýz yaptýðý konuþmasýnda;“ÝTS sürecinin deðerlendirilmesi,
Muvazaa Yönetmeliðine göre Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan yapýlmasý gereken iþlemler ve Eczane
bulunmayan Yerleþim Bölgelerinde Yaþayan Halka Yerinde Ýlaç Teminine iliþkin Protokol hakkýnda
Odamýzýn görüþlerini bildirdi.
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