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ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE
ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK!

T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ
YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.
T.C.Danýþtay Onuncu Dairesi, SGK Baþkanlýðý
ile Birliðimiz arasýnda 19.01.09 tarihinde imzalanan
Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamýndaki Kiþilerin

Þimdi Ne Olacak!" baþlýklý Aralýk 09 e-haber yazýsýna

Türk Eczacýlarý Birliði Üyesi Eczanelerden Ýlaç

"Hükümetin meslek birliðimize yönelik tehditleri

Teminine Ýliþkin Protokolün; noter aracýlýðýyla

devam edecek" diye baþlamýþtým. SGK tarafýndan
sözleþmenin tek taraflý feshi sayesinde 4 Aralýk
eylemine taþýyan süreci kamuoyuna tekrar anlatma
fýrsatý doðmuþ, özellikle son iki yýldýr yaþadýklarýmýzýn

16.12.2009 tarihinde yapýlan tebligat ile
tek taraflý olarak feshedilmesi iþleminin iptali ve
yürütmesinin durdurulmasý istemi ile Ýstanbul E.O.

bu defa daha saðlýklý tartýþýlacaðý beklentisini ifade

tarafýndan açýlan davada, fesih iþleminin

etmiþtim.

yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi.

Devamý 2de

Devamý 17de

ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ UYGULAMASI
Bilindiði gibi, 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünler
Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliði ile belirlenen esaslarýn uygulamaya konulmasý ile ilgili olarak,
karekod sisteminin gerekli teknik altyapý hazýrlýklarýnýn tamamlanmadan yürürlüðe girmesinin, eczane
uygulamalarý ve Kurum uygulamalarý açýsýndan sorunlar yaþanmasýna neden olacaðýnýn, Türk
Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti tarafýndan, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý
Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü nezdinde yapýlan çeþitli görüþmelerde aktarýlmasý ve erteleme
taleplerimiz üzerine, 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 uygulamasý kademeli olarak 01.01.2010 tarihine
ertelenmiþti.

Devamý 6da

GÜNCEL
SGK'nýn sözleþme iptali doðrultusunda 16 Ocak tarihinde faturalý döneme geçmeyi beklerken,
Ýstanbul Eczacý Odasýnýn Danýþtay'a yaptýðý baþvuru ile alýnan yürütmeyi durdurma kararý süreci
ötelemiþ oldu. Daha bir ay önce 4 Aralýk eylemine yüzde yüz katýlým ile eczanesini kapatarak
somut olarak tarafýný gösteren, yaþadýklarýný dile getiren eczacýlar bir anda neye uðradýðýný
þaþýrýverdi. Bir anda sanki her þeyin üstü örtüldü, unutuluverdi.
Samimiyetle ifade etmek gerekirse, onca yýllýk deneyim sonucu oluþan kiþisel fikirlerim bu
süreçte kýrýlmaya uðradý. "Eylemci odayýz" delikanlýlýðý ile her seferinde caka satan Ýstanbul
Eczacý Odasý son baþkanlar toplantýsýnda "hukuk mücadelesinin de bir eylem þekli" olduðunu
bize öðretiyordu.
TEB "vallahi de billahi de ideolojik hareketler içinde deðiliz" endiþesi ile kimleri temsil ettiði belli
derneklerin görüþmelerini takip ederek, bir anlamda onlara destek vermeye baþladý. 24 binin
temsilcisi TEB, bu derneklerin web sayfalarýnda yer almaya baþladý. Hatta bu derneklerden bir
tanesi, Ýstanbul Eczacý Odasý baþkanýnýn sert olmamasý! gerektiði konusunda uyardýklarýný hiç
çekinmeden kendi web sayfasýnda duyurdular.
TEB ve bazý eczacý odalarý "aman hükümet daha fazla kýzmasýn" diye görüþme, aracý koyma
yarýþýna girdi. Mesleki birikimleri konusunda her zaman saygý ile bahsettiðim eski genel baþkan
aracý rolünü üstleniverdi. Aklýmýn almadýðý, her mesleki toplantý da "milletvekili" sýrasýnda
konuþma alan yani eski genel baþkan gömleðini çýkarmýþ, konuþmalarý ile tarafýný her seferinde
açýkça dile getiren partinin milletvekili yani taraf, nasýl olurdu tarafsýz olunmasý gereken bir
noktada yer alýr.
Hükümet; eczacýyý, diðer gruplar gibi "yaratýlmaya çalýþýlan korku toplumunun bir parçasý" olarak
görüyor. "Size ne uygun görülürse onu kabul ediniz" deniliyor. Eylemi bir düþmanlýk, yýkýcýlýk,
baþkaldýrý olarak kabul ediliyor. Ýtiraz edenler neredeyse millet olarak dahi kabul edilmeyecek
hale getiriliyor.
Sistem içerisinde büyüklerin daha da büyük olmasý planlanýyor. Bunu da defalarca ifade ettiler.
Daha iki gün önce AVM açýlýþýnda bakkallara "artýk çaðýn gerisindesiniz" denildi. "Birleþin" diye
öneride bulunuldu. Aslýnda "birleþin" deðil "artýk kapatýn" anlamýna gelen bir çaðrý bu.
Mesleðimizin geleceðini þekillendirecek böylesi önemli bir dönemde hiç kimsenin tüm kaderimizi
etkileyecek kararlarý tek baþýna almaya hakký yoktur.
TEB Kongresi yeni yapýlmýþ olsa bile "kader" kararlarýný alma yetkisi sadece 11 kiþiye verilmemiþtir.
Birlik beraberlik ortamýnýn bozulmamasý "sessizlik" anlamýna gelmez. En sýký birliktelik, bilgilerin
doðru ve zamanýnda paylaþýlmasý ile mümkündür. Baþka web sayfalarýndan önce üyeler kendi
meslek örgütlerinin internet sitelerinden bilgilendirilmelidir.
Eczanelerimiz, müdahale edilmez ise tarihinin en ciddi yýkýmýna uðrayacaklar. Yýkým genelgelerinin
ardý arkasý kesilmiyor.
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GÜNCEL
Sektör bileþenlerimiz kendi hesaplarýný yapmaktadýrlar. Ýlaç sanayi veya daðýtým kanallarý kendi
þirketlerinin çýkarlarý doðrultusunda davranmaktadýr. Kaldý ki aksinin iddiasý sadece ülkemize
has "yüzüne gülen iyi insandýr" anlayýþýndan öteye gidemez.
Ýlaç fiyat düþüþlerinin daha önceki genelgelere raðmen karþýlanmamasý bu duruma somut bir
örnektir.
Hükümet, eczacý birlikteliðini bozmak adýna gerginliði arttýrarak "tek tek anlaþma" ve "markette
ilaç satýþýný" gündeme getirdi. Bunun tek amacý, eczanelerdeki kayýplarýn unutturulmasý ve
örgüte gözdaðý vermekti. Bu konunun bir tarafý olarak kendince ellerini güçlendirmek adýna
doðru hamleler yaptýlar.
Ancak 4 Aralýk gibi kararlý tutum sergileyen bir birliktelik neden tekrar gazete ilanlarý ile kendini
anlatmaya ihtiyaç duyar anlaþýlýr deðildir. Bu ilanla sanki bir anlaþma yapýlmýþ gibi, önce hava
yumuþatýlýyor izlenimi verildi. Ancak buna raðmen hala bir netice alýnmýþ deðildir.
Yýllardýr belirsizlik içinde yaptýðý iþten soðutulan bizler, tek tek sözleþme yapmayacaðýmýzý
dilekçelerle açýkladýk. Bu dilekçeleri TEB'e gönderdik. Hiçbir eczacý mesleðin geleceðini karartacak,
tarihte kara leke olarak kalacak bir sonuçta özne olarak anýlmak istemez.
Ayrýca bu süreçte siyasi görüþleri itibari ile "medet umulan" meslektaþlarýmýz da cevaplarýný
vermiþtir. Örneðin bölgemizde AK Parti'de aktif görev alan meslektaþlarýmýz, bizden daha çok
koþturmuþ, sorunun çözümü için ciddi çaba sarf etmiþtir. Hepimiz için ülke de, meslek de
öncelikli konulardýr. Aksi durum kendimizi inkârdýr. Partiler tarih olabilir ancak ülke ve meslek
her zaman kalýcýdýr.
Bizlerin mücadelesi sadece ve sadece hak arama mücadelesidir; bedelsiz kamulaþtýrmaya,
artan iþletme giderlerine karþýlýk, sürekli aþaðý çekilen gelirlere raðmen eczanemizi ayakta tutma
mücadelesidir. Siyasetin alanýna girmek gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmamýþtýr. Ancak hak
arama sessizce, tepkisiz, fikirsiz, eylemsiz ve konuþmadan yapýlamaz. Diðer yandan, iktidarýn
çok iyi bildiði, kendi alaný olan siyasette karþý tepki göstermemesi beklenemez. Karþýlýklý mücadele
demokrasinin sindirilmesi ile mümkündür. Bu doðal akýþ yasaklanamaz.
Unutmayalým ki, kurumlar arasý iyi iliþki önce haklarýn teslim edilmesi ile baþlar. Adý üzerinde
kurumlar arasý iliþki, kiþisel iliþki veya yöneticiye göre iliþki haline dönemez. Ýzmir Eczacý Odasý
Baþkanýnýn son baþkanlar toplantýsýnda yaptýðý haklý eleþtiri gibi "hangi hükümet gelirse o partili
eczacýlarý mý yönetici yapacaðýz?" mantýðýna gideriz. Kurum yöneticileri kurumlarýnýn aðýrlýðýnda
davranmalýdýr. Bu güne kadar tutulmayan sözlerin sayýsý unutulmuþtur. Masa baþý sohbetler ile
kurumsal iliþkiler yürütülemez.
TEB, yýllardýr neler götüreceði belli olan Ýlaç Takip Sistemi üzerinde Saðlýk Bakanlýðý ile birlikte
çalýþtý. Sýkýntýlarý belli olmasýna raðmen faydalarý noktasýnda inandýrýcý olmayan ÝTS' ye bugün
TEB karþý çýkýyor. Birbirinin zýttý kararlar kurumsal inandýrýcýlýðý azaltan en önemli etkendir.
.
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GÜNCEL
Meslek politikalarý ve genel yönetim eðilimleri her olaya karþý deðiþmemelidir. Kurumlarý kiþiye,
kuruma veya "güce göre" þekillendirmeye kalkarsanýz elinizde akýþkan bir yapý kalýr.
"Dün dündür bugün bugündür" anlayýþý bugün politik arenada emekli olmuþtur
Hükümetin yakýn gelecekteki planý, OTC ilaçlarýný kurum ödemelerinden çýkartarak marketlerde
sattýrmak, eczaneleri de alýþveriþ merkezlerinin ya da zincir maðazalarýn bir parçasý haline
getirmektir. Bunun için de öncelikle mesleki birliði zayýflatmasý gerekir.
Hiç kimseye gülücük atmak, sevecen gözükmek veya þirin olmak zorunda deðiliz. Baþta yöneticiler
olarak, kendi açýmýzdan da üst birliðimiz gereken davranýþý sergilemeði takdirde hesabýný
sormalýyýz.
Düne kadar örnek gösterilen dayanýþmamýz, mücadelemiz; bugün ne olacak acaba? Nereye
gidiyoruz? sorularýna döndü.
Sorunlarýn ve çözümlerin merkezileþtiði bir dönemde yerel mücadele ancak merkezi etkiyi
güçlendirmek için kullanýlabilir. Merkezi yapý ön açýcý olmak zorundadýr. Eskiden, "biz ne eylemler
yapardýk" söylemlerini sýk dile getirenler, bugün ile dünün farkýný göremeyecek kadar nostaljik
durumdalar.
Aslýnda TEKEL iþçilerinin gösterdiði kararlýlýk hepimize örnek olmalýdýr. Her partiden her siyasi
görüþten Tekel iþçisi 2 aya yakýn süredir Ankara'nýn soðuðunda örnek mücadelesine devam
ediyor.
Onlar da bizim gibi daha fazlasýný deðil, "Sadece hakkýmý istiyorum" diyor.
Kendi hakkýný istemek en kutsal taleptir.
Haklý olunan bir konuda, hak aramaktan hiçbir zaman çekinilmemelidir.

Ecz. Burhanettin Bulut
Adana Eczacý Odasý Baþkaný.
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SGK TARAFINDAN YAYIMLANAN SUT 2009/158 SAYILI GENELGE
(2010-01-02)

29/9/2008 tarihli, 27012 mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ve 01.10.2008 tarihi itibariyle
yürürlüðe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði ile ilgili deðiþiklik ve düzenlemeler,
22/10/2008 tarih ve 27032 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Tebliðin 10uncu maddesi hükmü
gereðince Kurum tarafýndan yayýmlanan Genelgeler ile duyurulmaktadýr.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan Kurumun web sitesinde yayýmlanan 30.12.2009 tarih
2009/158 sayýlý genelge ile, 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 63
üncü maddesi gereði oluþturulan Ödeme Komisyonunun Ödeme Komisyonunun Çalýþma Usul ve
Esaslarý Hakkýnda Yönerge gereði 2009/3. dönem çalýþmalarýný tamamladýðý ve alýnan kararlar ile
SUT güncellenmesine iliþkin çalýþmalar sonucu SUT ve eklerinde yapýlan deðiþiklik ve düzenlemelerin
yayýmlandýðý duyurulmaktadýr.
Genelge hükümleri Kurum resmi internet sitesinde yayýmlandýðý tarihi itibariyle üç iþ günü sonra
yürürlüðe girecektir.
SUT 2009/158 SAYILI GENELGEye web sitemizden ulaþabilirsiniz.

MEDULA-REÇETE PROVÝZYON SÝSTEMÝNÝN DEVREYE ALINMASI EN AZ BÝR AY
SÜREYLE ERTELENDÝ
(2010-01-04)
Deðerli Meslektaþlarýmýz, TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan hazýrlanan MEDULA-Reçete Provizyon Sisteminin devreye
alýnma tarihi 01.09.2009 olarak belirlenmiþ, ancak 28.08.2009 tarihinde yapýlan duyuru ile,
uygulamanýn 01 Ocak 2010 tarihine ertelendiði bildirilmiþti.
Konu hakkýnda yapýlan görüþmelerde, Kamu Personelinin saðlýk hizmetlerinin 15.01.2010 tarihi
itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarýlacak olmasý nedeniyle, sisteme veri aktarýmý sürecinde
reçete giriþinde sorun yaþanmamasý amacýyla MEDULA-Reçete Provizyon Sisteminin devreye
alýnmasýnýn en az bir ay süreyle ertelendiði bilgisi alýnmýþtýr.
MEDULA-Reçete Provizyon Sisteminin devreye alýnmasý öncesinde, konu hakkýnda Birliðimize
yapýlacak bildirimler doðrultusunda, web sitemiz üzerinde bilgi verilecektir. TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ

SUT 2009/158 SAYILI GENELGE ÝLE YAPILAN DÜZENLEMELER
2010-01-02
Deðerli Meslektaþlar,
2009/158 sayýlý genelgede yapýlan düzenlemeler ile ilgili TEB tarafýndan yapýlan çalýþma ekte yer
almaktadýr.
Düzenlemeler, Genelgenin Kurumun web sitesinde yayým tarihi (30.12.2009) itibariyle 3 iþ günü
sonra yürürlüðe girecektir.
2009/158 DÜZENLEMELERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ TEB ÇALIÞMASIna web sitemizden ulaþabilirsiniz.
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MALÝYE BAKANLIÐI TARAFINDAN YAYIMLANAN 'KAMU PERSONELÝ'NÝN SAÐLIK
HÝZMETLERÝNÝN SGK'YA DEVRÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ' HAKKINDA
(2010-01-05)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Maliye Bakanlýðý tarafýndan 31 Aralýk 2009 tarih ve 27449 sayýlý (5.Mükerrer) Resmi Gazetede
yayýmlanan, Kamu Personelinin Saðlýk Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Ýliþkin Teblið ile,
kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulunduklarý aile fertlerinin (5510 sayýlý Kanunun geçici 12
nci maddesinin dokuzuncu fýkrasý kapsamýna girenler hariç) 15.01.2009 tarihinden itibaren, 5510
sayýlý Kanun hükümlerine göre genel saðlýk sigortalýsý sayýlacaðý belirtilmiþtir.
Söz konusu Tebliðin 3.2. Ýlaç ve týbbi malzemeler için yapýlacak iþlemler baþlýklý maddesinde ise,
ilaç bedellerinin ödenmesinde, ilaçlarýn reçete edildiði tarihin esas alýnacaðý, devir tarihinden önce
reçete edilen ilaçlara iliþkin faturalarýn, kamu personelinin kurumu tarafýndan ödeneceði, devir
tarihinden itibaren (15/1/2010 tarihi dâhil) reçete edilen ilaçlara ait faturalarýn ise Sosyal Güvenlik
Kurumuna gönderileceði ve eczanelerin de, faturalama iþlemlerini bu esasa göre yapacaklarý belirtilmiþ
olup, reçete muhteviyatý ilaçlarýn anlaþmalý olmayan eczanelerden kiþiler tarafýndan temin edilmesi
halinde de bu esasa göre iþlem yapýlacaðý bildirilmiþtir.
Bu Tebliðin yine 3.2. maddesine göre, kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulunduklarý aile
fertlerine, ilgili kamu idaresince temin edilen ilaç ve týbbi malzemelere iliþkin kayýtlara dayalý
iþlemlerin; devir tarihinden itibaren SUT esaslarýna göre sürdürülmeye devam edileceðinden Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafýndan hak sahiplerinden bu kayýtlarýn belgelenmesinin ayrýca istenmeyeceði
belirtilmiþtir.
Ayný Tebliðin 5. Katýlým payý uygulamasý baþlýklý maddesi gereðince ise, devir tarihinden itibaren,
saðlýk hizmetleri için katýlým payýna iliþkin iþlemler için kamu idareleri tarafýndan memurlarýn
aylýklarýndan katýlým payý kesintisi yapýlmayacak olup, bu iþlemler SUT esas ve usulleri doðrultusunda
yürütülecektir.
Söz konusu Teblið yayýmý tarihinde yürürlüðe girmiþ olup, yazýmýz ekinde yer almaktadýr.
Maliye Bakanlýðý'nýn Tebliði için web sitemizi ziyaret ediniz.

ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ UYGULAMASI HAKKINDA
(2010-01-05)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünler
Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliði ile belirlenen esaslarýn uygulamaya konulmasý ile ilgili olarak,
karekod sisteminin gerekli teknik altyapý hazýrlýklarýnýn tamamlanmadan yürürlüðe girmesinin, eczane
uygulamalarý ve Kurum uygulamalarý açýsýndan sorunlar yaþanmasýna neden olacaðýnýn, Türk
Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti tarafýndan
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, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü nezdinde
yapýlan çeþitli görüþmelerde aktarýlmasý ve erteleme taleplerimiz üzerine, 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
uygulamasý kademeli olarak 01.01.2010 tarihine ertelenmiþti.
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan resmi web sitelerinde (www.iegm.gov.tr)
31.12.2009 tarihli, 2009/84 sayýlý ve Ýlaç Takip Sisteminin Uygulanmasý konulu Genelge yayýmlanmýþ
olup, Birliðimiz tarafýndan yapýlan deðerlendirme neticesinde, meslektaþlarýmýzýn konu ile ilgili
tereddüt yaþamamalarý maksadýyla aþaðýdaki açýklamalarýn yapýlmasý zorunluluðu doðmuþtur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda, Ýlaç Takip Sistemi
kapsamýnda karekod uygulamasýna geçiþe iliþkin Pilot Eczane Uygulamasý Protokolü imzalanarak
01.07.2009 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Protokolün 4.maddesinin son paragrafýnda yer alan;
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
ifadesi ile pilot uygulamanýn sonlandýrýlmasý konusunda taraflarýn karþýlýklý mutabakatý koþulu hükme
baðlanmýþtýr.
Bu itibarla, halen devam etmekte olan pilot çalýþmalar ve yukarýda bahsi geçen Protokol hükümlerinde
de yer alan; Birliðimizin konu hakkýndaki ön koþulu olarak belirlenen yedi madde üzerinden yapýlan
durum deðerlendirmesinde; önemli ve kritik hususlarda herhangi bir aþama saðlanamamasýna baðlý
olarak; Pilot Uygulamanýn sona erdiði ve dolayýsýyla uygulamanýn genele yayýlmasý konusunda bir
mutabakatýmýz ve beyanýmýz bulunmamaktadýr.
Ayrýca, Birliðimiz tarafýndan üretici firmalara gönderilen 02.06.2009/5774 ve 18.12.2009/0070 tarihli
yazýlarýmýz ile de, ilaç ambalajlarýnda, karekod yanýnda barkod ve fiyat kupürüne de (kupür þeklinde
bir etiket yada sürþarj etiketine) yer verilmesinin, uygulamaya geçiþ sürecini çok büyük ölçüde
kolaylaþtýracaðý ifade edilmiþ olup, uygulamaya eþzamanlý baþlanmasý talep edilmiþtir.
Tüm bunlarýn yanýnda, Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan hazýrlanan ve tüm eczanelere ücretsiz olarak
daðýtýlmasý planlanan TEBEOS Eczane Yazýlýmý ile ilgili hazýrlýklar tamamlanmýþ olup, test eczanelerdeki
baþarýlý uygulamalarýn ardýndan yazýlýmýn daðýtýmýna baþlanmýþtýr. TEBEOS, Karekod sistemine
uyumlu bir eczane iþletim sistemi olup, mevcut GSS Provizyon Sistemi ile tam uyumlu olarak
çalýþmakta ve þu an pilot uygulamalarý devam eden Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç Takip Sistemi ile birlikte
çalýþabilmektedir.
Yazýlýmý ve daðýtýmý Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan yürütülen TEBEOS programýnýn 2 ay içerisinde
tüm Türkiye genelinde 24.000 eczaneye ücretsiz olarak ulaþtýrýlacaðý ve yine ücretsiz ve kesintisiz
olarak Birliðimiz tarafýndan teknik destek verileceði de göz önünde bulundurularak:
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Üyelerimizin, Birliðimiz tarafýndan herhangi bir duyuru yapýlana kadar, Ýlaç Takip Sistemi uygulamasýna
yönelik olarak ÝTSye uyumlu iþletim sistemi için bir yatýrým yapmasýna gerek bulunmamaktadýr.
01.01.2010 tarihinden itibaren, eczanede karekod okuyucu bulunmamasý veya uyumlu eczane
iþletim sistemi/paket program bulunmamasý gibi nedenlere dayalý olarak Sosyal Güvenlik Kurumu
Provizyon Sistemi üzerinden reçete karþýlanamamasý gibi bir durum söz konusu olmayýp,
meslektaþlarýmýzýn da bu konuda herhangi bir yatýrým yapmasý gereði bulunmamaktadýr.
Ýlaç Takip Sistemi ile ilgili geliþmeler, hukuki ve idari tüm alternatifler ele alýnarak Türk Eczacýlarý
Birliði Merkez Heyeti tarafýndan ayrýca deðerlendirilecek olup, konu hakkýnda gerekli bilgiler Bölge
Eczacý Odalarý ve web sitemiz aracýlýðýyla meslektaþlarýmýza duyurulacaktýr.

ADALET BAKANLIÐI TARAFINDAN CEZAEVÝ PROTOKOLÜNE ÝLÝÞKÝN YAPILAN
DÜZENLEME HAKKINDA
(2010-01-05)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez
Heyeti arasýnda, hükümlü ve tutuklularýn tedavisinde kullanýlmak üzere reçete edilen ilaçlarýn
eczanelerden temin edilmesine iliþkin Protokol 25.12.2008 tarihinde imzalanarak 01.01.2009
tarihinde yürürlüðe girmiþtir.
Hizmet verilecek olan hükümlü ve tutuklularýn özel bir statüde olmalarý sebebiyle, oluþturulan
Protokolün uygulama esaslarýyla ilgili olarak Kurum ve Birliðimiz tarafýndan bir takým tedbirler
alýnmýþtýr. Protokol uygulamalarý ve iþleyiþiyle ilgili olarak Adalet Bakanlýðý tarafýndan yapýlan
deðiþiklik ve düzenlemelerin yer aldýðý ve Kurum tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna gönderilmiþ
olan 12.02.2009 tarih ve B.03.CTE.0.00.27.00/216/15031 sayýlý yazýnýn Birliðimize ve Ceza ve Tevkif
Evi Müdürlüklerine intikal etmesinin ardýndan; konu, 13.03.2009 tarih 4844 sayýlý yazýmýz ile tüm
Bölge Eczacý Odalarýmýza duyurulmuþtur.
Uygulama birliðinin saðlanmasý ve uygulamada karþýlaþýlan tereddütlerin giderilmesi amacýyla,
Adalet Bakanlýðý ve Birliðimiz arasýnda karþýlýklý iþbirliði içerisinde yürütülen çalýþmalar neticesinde;
ülke genelinde, hükümlü ve tutuklularýn tedavisinde kullanýlmak üzere reçete edilen ilaçlarýn
eczanelerden temin edilmesi konusunda çok büyük aþama kaydedilmiþtir.
Ancak, Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna
gönderilen 07.09.2009 tarihli B.03.CTE.0.00.27.00/1167/93331 sayýlý yazý, Eczacý Odalarýmýz
tarafýndan Birliðimize iletilmiþ ve birçok bölgemizde uygulamada sýkýntý yaþanmasýna neden olduðu
bildirilmiþtir.
Konu 06.11.2009 tarih ve 36.B.01.06.7573 sayýlý yazýmýz ile T.C. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürlüðüne iletilmiþ olup,
Bahsi geçen yazýda yer alan;
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1- Ceza infaz kurumlarý ile ilgili protokol üzerinden sözleþme yapan eczanelerden, ceza infaz kurumu
idare amiri ve saðlýk servisi amiri tarafýndan, sayýca var olmasý durumunda en az 6 (altý) eczaneden,
sözleþme yapan eczane sayýsýnýn altýdan az olmasý durumunda sözleþme yapan eczanelerin
tamamýndan oluþacak bir liste belirlenmesi, belirlenen listedeki eczane sýralarýnýn listede yer alan
eczanelere bildirilmesi,
fadesinin, Birliðimiz ile Adalet Bakanlýðý arasýnda imzalanan Protokolün VI. Sözleþme baþlýklý
bölümünün 4.fýkrasýna 4- Kurum ve kuruluþlar yukarýda belirtilen indirim oranlarýný kabul eden ve
baþvuru formunu getiren her eczane ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleþmeleri
feshedilenler ile muvazaalý olarak açýldýðý kanýtlanan eczaneler hariç) sözleþme yapacaklardýr. aykýrý
hükümler içerdiði,
Kurum tarafýndan, az sayýda eczane bulunan bölgelerde, tüm eczanelerle sözleþme yapýlmasýný
teþvik etmek amacýyla düzenlendiði bildirildiði halde, Eczacý Odalarýmýz tarafýndan uygulamanýn
menfi yönde olduðunun bildirildiði ve bu yazý kapsamýndaki düzenleme ile birçok meslektaþýmýzýn,
Protokol hükümlerini yerine getirdiði halde Kurum ile sözleþmesiz duruma düþtüðü,
2- Her bir eczaneden 2 (iki) hafta aralýksýz ilaç alýmý yapýlacak þekilde listenin en baþýndaki eczaneden
listenin en sonundaki eczaneye kadar sýraya uygun olarak ilaç alýmlarýnýn yapýlmasý, liste tamamlandýðý
zaman yeniden en baþtaki eczaneden baþlamak suretiyle hükümlü/tutuklu ilaçlarýnýn alýmýnýn
yapýlmasý,
ifadesinin, Bölge Eczacý Odalarýmýz tarafýndan, hükümlü ve tutuklularýn tedavisinde kullanýlmak üzere
reçete edilen ilaçlarýn eczanelerden eþit sýralý daðýtým sistemi ile temin edilmesi konusunda aksaklýða
yol açtýðý ve Protokol gereði oluþturulan daðýtým sistemlerinin iþlevsiz kalmasýna neden olduðu ve
ayrýca Birliðimiz tarafýndan, saðlýk hizmeti sunumunu yaygýnlaþtýrmak ve meslektaþlarýmýz arasýnda
etik bozulmayý engellemek amacýyla oluþturulan ve Bölge Eczacý Odalarý koordinatörlüðünde
gerçekleþtirilen eþit sýralý daðýtým sistemlerinin, kamu yararý saðladýðý ve gerek Kurum zararýna
gerekse eczacý maðduriyetlerine yol açacak etik dýþý çýkar iliþkilerine engel olduðu bildirilmiþtir.
Yukarýda gerekçeleri ifade edilen problemlerin, Protokolde belirlenen esaslar çerçevesinde giderilmesi
talebimiz, Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü tarafýndan deðerlendirilmiþ olup
22.12.2009 tarih ve B.03.CTE.0.00.27.00/1764/128498 sayýlý cevabi yazý Birliðimize gönderilmiþtir.
Yeni düzenlemeye göre;
1- Ceza infaz kurumlarý ile ilgili protokol üzerinden sözleþme yapan eczanelerden, ceza infaz kurumu
idare amiri ve saðlýk servisi amiri tarafýndan belirlenecek belirli sayýda eczane ile deðil;protokol
hükümleri gereðince hareket eden tüm eczaneler ile sözleþme yapýlarak ilaç alýmlarýnýn yapýlmasý,
2- Protokol hükümlerini yerine getirerek sözleþme imzalanan tüm eczanelerden, belirlenecek listeye
göre 2 (iki) hafta aralýksýz ilaç alýmý uygulamasý yerine de; alýnan ilaçlarýn ücretlerinin toplamý esas
alýnarak belirlenen parasal sýnýra ulaþýldýðýnda sýradaki eczaneye geçilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.
Uygulama birliðinin saðlanmasý ve uygulamada karþýlaþýlan problemlerin çözümü konusunda Birliðimiz
ve Adalet Bakanlýðý arasýndaki karþýlýklý iþbirliðinin sonucu, hükümlü ve tutuklularýn tedavisinde
kullanýlmak üzere reçete edilen ilaçlarýn eczanelerden temin edilmesi konusunda yine önemli bir
aþama kaydedilmiþtir.
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2010 YILI ODA AÝDATLARI HAKKINDA
(2010-01-05)
Deðerli Meslektaþlarýmýz;
TEB'den Odamýza gönderilen yazý ile;
Devlet Memurlarýnýn aylýklarýnýn hesaplanmasýnda esas olan katsayýnýn 01.01.2010 - 30.06.2010
dönemi için (0,057383) olduðu, 2010 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun Kamu Personeline Ýliþkin
Hükümleri 21. maddesi gereðince, 12.10.2010 gün ve 27460 sayýlý (1.Mükerrer) Resmi Gazete'de
yeniden yayýnlanmýþtýr.
Buna göre; 01.01.2010 tarihi itibariyle üyelerimizden toplanacak 2010 yýlýna ait yardýmlaþma sandýðý
ve oda aidatý miktarý aþaðýdaki gibidir;
Eczane Eczacýlarý ve Mesul Müdürleri için;

Kamu Eczacýsý ve Çalýþmayan Eczacýlar için;

2010 Aidat

2010 Aidat

: 28,69. TL

2010 Afet Fonu

: 57,38. TL

Yardýmlaþma Sandýðý Aidatý

2010 Oda Giderlerine Katýlým

: 430,35. TL

Toplam :

Yardýmlaþma Sandýðý Aidatý

: 86,07. TL

Toplam

: 602,49 TL

SGK 2009/120 SAYILI GENELGE HAKKINDA
Deðerli Meslektaþlarýmýz,

: 14,35. TL
: 43,04. TL
: 57,39. TL

(2010-01-05)

TEB'den Odamýza gönderilen "T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan
12.10.2009 tarih ve 2009/120 sayýlý genelgedeki düzenlemeler ile ilgili, SGK Genel Saðlýk Sigortasý
Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Týbbi Malzeme Mevzuatý Birliði Daire Baþkanlýðý'nýn 01.12.2009 tarih ve
14097804 sayýlý yazýsý ekte bilgilerinize sunulmuþtur.
SGK 2009/120 SAYILI GENELGEye web sitemizden ulaþabilirsiniz.

2008 YILI KESÝNTÝ ORANLARI

(2010-01-06)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünden Odamýza gelen yazýda;
Müdürlüðümüzle sözleþmeli Odanýza baðlý eczaneler tarafýndan Kuruma fatura edilen 2008 yýlý
Haziran ayý reçetelerinin tamamý, 2009/44 sayýlý genelge hükümlerine göre manuel örnekleme
yöntemiyle incelenmiþ, inceleme sonucu oluþan kesinti oranlarýný gösterir liste ekte olup,
Kesinti oranlarý;
A grubu için % 3ün
B grubu için % 5in
Üzerinde olan eczanelerin, duyuru tarihinden itibaren 5 iþ günü içerisinde Müdürlüðümüze itirazlarýný
bildirmeleri gerektiðinin ve süresi içerisinde itirazda bulunmamalarý durumunda kesinti oranýnýn
kabul edilmiþ sayýlacaðý,Ýfade edilmektedir.
KONU ÝLE ÝLGÝLÝ SGK'NIN YAZISI ve KESÝNTÝ LÝSTESÝ WEB SÝTEMÝZDEDÝR
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KAMUOYUNA DUYURUMUZ
(2010-01-07)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti tarafýndan bugün (7 Ocak 2010) 3 ulusal gazetede KAMUOYUNA
baþlýðý ile bir duyuru yayýmlanmýþtýr:
KAMUOYUNA
Türk Eczacýlarý Birliði, ülkemizde faaliyet gösteren tüm eczacýlarýn hak ve menfaatlerini koruma ve
bunlarý halkýn ve devletin menfaatiyle en iyi þekilde telife çalýþma görevini yasayla üstlenmiþ bir
meslek kuruluþudur. Bugüne kadar halkýmýzýn ilaca eriþebilmesi ve eczacýlýk hizmetlerinin en iyi
þekilde yürütülmesi ve kamuda tasarrufun saðlanmasý, Birliðimizin en önemli amaçlarýný oluþturmuþtur.
Halkýmýza büyük bir özveriyle hizmet eden eczacýlarýmýz, gelinen süreçte ekonomik anlamda ciddi
sorunlarla karþý karþýya kalmýþtýr. Birliðimiz eczacýlarýn sorunlarýnýn hafifletilmesi, sürdürülebilir bir
ilaç temini ve danýþmanlýðý hizmeti için muhataplarýyla defalarca görüþmeler yapmýþtýr. Sonuç
alýnamayan görüþme trafiðinden sonra, eczacýlarýmýz sorunlarýný kamuoyunun dikkatine sunmak
amacýyla 4 Aralýk tarihinde bir uyarý eylemi yaptýlar. Eylemin tek bir nedeni vardý, o da önümüzdeki
süreçte eczanelerimizin gireceði darboðazý kamuoyunun dikkatine sunmaktý.
Birliðimiz, bu süreçte herhangi bir siyasi duruþ ve amaç içerisinde olmamýþtýr. Bundan sonra da
olmayacaktýr. Yasal görevi gereði daima üyesi eczacýlarýn sorunlarýnýn çözümü ve halk saðlýðýnýn
temini ve korunmasý için gayret sarf edecektir.
Eczacýlarýmýz güncel sorunlarýna çözüm üretilmesini beklerken, Birliðimiz ile SGK arasýnda üç yýllýðýna
yapýlan Protokol, daha iki yýlý varken süresinden önce fesih edilmiþ ve 16 Ocak 2010 tarihinden
itibaren halkýmýzýn kolay bir þekilde ilaca ulaþabilmesinin önü týkanmýþtýr. Hastalarýmýzýn ilaca
ulaþýmýnýn kesintisiz olarak sürmesi ve meslektaþlarýmýzýn birikmiþ sorunlarýnýn çözümüne yönelik
taleplerimizle yeni bir Protokolün tarafý olarak yapýlacak görüþmelere Türk Eczacýlarý Birliði olarak
hazýr olduðumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.
Türk Eczacýlarý Birliði, ilaç fiyatlarýnýn düþmesine karþý deðildir ve hiç olmamýþtýr. Eczacýlarýmýzýn
sorunlarýnýn çözümü de ilaç fiyatlarýnýn yükseltilmesinden deðil, eczaneleri ayakta tutabilecek uzun
ömürlü iyileþtirmelerin yapýlmasýndan geçmektedir. Talebimiz, ilaç ve eczacýlýk hizmeti vermeye
devam etmemizi saðlayacak bir Protokolün 16 Ocaka kadar imzalanmasýdýr. Beklentimiz; Ýlaç
kaosuna neden olacak geliþmelerin seyredilip görülmesi deðil, bu geliþmeler olmadan müdahale
edilmesidir. Hangi tarafýn protokolsüzlüðe diðer taraftan daha fazla dayanacaðýný test etmeye
çalýþmak, her þeyden önce hasta saðlýðýný hiçe saymak anlamýna gelecektir.
Hem hastalarý hem de eczacýyý koruyacak bir Protokol yapmak için hâlâ zamanýmýz vardýr. Sayýn
Baþbakanýmýz ve Sayýn Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýzýn Protokol görüþmelerinin çok geç
olmadan baþlamasýný saðlayacaklarýný ümit ediyoruz. Biz ülkemiz ve halkýmýz için bugüne kadar
olduðu gibi bundan sonra da hizmet vermeye hazýrýz.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ
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SGK KAMU KURUM ÝSKONTOSU ORANLARI LÝSTESÝ ve KKÝ UYGULAMALARINDA FARKLILIK
GÖRÜLEN ÝLAÇLAR LÝSTESÝ
(2010-01-11)
Deðerli Meslektaþlarýmýz
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Ýlaçlarýn kamu kurum ve kuruluþlarýna fatura edilmesi sýrasýnda uygulanan Kamu Kurum Iskontosu
oranlarý, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan Saðlýk Uygulama Tebliði Eki EK2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesinde, her ilacýn karþýsýnda kamu kurum ýskontosu sütununda
belirtilmekte ve Kurum Provizyon Sistemi aracýlýðýyla uygulanmaktadýr.
Birliðimiz tarafýndan, Saðlýk Uygulama Tebliði Eki EK-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi, Sosyal
Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi ve ilaçlarýn depolardan temin koþullarýný içeren listeler üzerinde
yapýlan çalýþma sonucunda, 29.12.2009 tarihinde sitemizde bir LÝSTE yayýnlanmýþtýr.
Bu liste EK-2/D listede belirtilen, SGK provizyon sisteminde yer alan ve ecza depolarý tarafýnda
uygulanan kamu kurum ýskontosu arasýnda farklýlýk bulunan Kamu Kurum Iskontosu Uygulamasýnda
Farklýlýk Görülen Ýlaçlar Listesidir.
Ancak süreç içerisinde, SGKnýn yayýnlamýþ olduðu listelerde deðiþiklik yapmasý, ayrýca 1 Ocak
günü pek çok ilacýn KKÝ oranlarýnýn deðiþmesi, ilaç firmalarýnýn, ecza depolarýnýn ve kooperatiflerin
uygulama deðiþikliðine gitmeleri, düzeltme yapmalarý sonucunda listenin güncellenmesi ihtiyacý
doðmuþtur.
Yazýmýz ekinde yayýnlanan Liste A SGKnýn 31 Aralýk günü yayýnlamýþ olduðu güncel listedir. LÝSTE
B, ise SGKnýn güncellemiþ olduðu liste üzerinden hazýrlanmýþ olup; SGK Provizyon sisteminde hali
hazýrda görünen KKÝler ile ecza depolarý ve kooperatiflerin uygulamýþ olduklarý KKÝler arasýnda
farklýklarýn bulunduðu ilaçlarýn listesidir.
LÝSTE Bnin
1 inci sütununda SGKnýn yayýnlamýþ olduðu KKÝ oraný
2 nci sütununda Provizyon sisteminde görünen ilgili ilacýn KKÝ oraný
3., 4., 5., 6., 7. inci sütunlarda ise ecza depolarý ve kooperatiflerin uygulamýþ olduklarý KKÝ oranlarý
yer almaktadýr.
Özetle, LÝSTE A, SGKnýn yayýnlamýþ olduðu KKÝ listesi olup LÝSTE B, KKÝ oranlarýnda farklýlýk gösteren
ilaçlarý içermektedir.
Buna göre, LÝSTE Bde yer alan ilaçlarýn depolardan temininde azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
Listedeki farklýlýklarýn giderilmesi için Birliðimiz tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumu, ecza kooperatifleri,
ecza depolarý ile ilgili ilaç firmalarý nezdinde gerekli resmi baþvurular yapýlmýþ olup, baþvurularýmýz
depolar, kooperatifler ve ilaç firmalarý ile yapýlan görüþmelerle de takip edilmektedir.
Üyelerimizin, listede yer alan ilaçlarýn temini ile kamuya fatura edilmesi sýrasýnda uygulanan KKÝ
oranlarýndaki farklýlýk nedeniyle maðdur olmamasý amacýyla, listede yer alan ilaçlar için;
 Çalýþtýklarý depolarý konu hakkýnda uyarmalarý,
 KKÝ farklýlýðý üreticiden kaynaklanýyor ise, söz konusu ilaç yerine eþdeðerlerini tercih etmeleri
Önemlidir. Diðer yandan, yazýmýz ekindeki LÝSTE Bde yer almamakla birlikte, benzer þekilde ilacýn
alýþýnda ve satýþýnda uygulanan KKÝ oranlarý arasýnda farklýlýk bulunan ilaçlara dair tespitlerinizin
kki@teb.org.tr adresine bildirmeniz önemle rica olunur. LÝSTE A VE LÝSTE Bye web sitemizden
ulaþabilirsiniz.
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15 OCAK 2010 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KAMU PERSONELÝ REÇETELERÝNÝN
KARÞILANMASI HAKKINDA
(2010-01-12)
Deðerli Meslektaþlarýmýz;
5 Ocak 2010 tarihinde odamýz web sayfasýndan duyurulan, kamu personeli saðlýk hizmetlerinin
SGKna devriyle ilgili teblið konusunda, kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulunduklarý aile
fertlerine ait reçetelerin karþýlanmasý ve fatura edilmesi konusunda aþaðýdaki hususlara dikkat
edilmesi önemle hatýrlatýlýr.
1. Reçete tarihi itibariyle 14 Ocak 2010 (14 Ocak tarihi dahil) tarihine kadar karþýlanan reçeteler
kamu personelinin kurumuna fatura edilecek olup 15 Ocak 2010 tarihinden sonra karþýlanacak
reçeteler SGK na fatura edilecektir.(14 Ocak itibariyle faturalarýn kesilmesi ve odamýz web sitesinden
ayrýca duyurulacak tarihe kadarda ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.)-15 Ocak öncesi
tarihli reçeteler SGK tarafýndan ödenmeyecektir2. Devir tarihinden (15 Ocak 2010) itibaren kamu personeli ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþilere
ait reçeteler SUT hükümlerine uygun olarak karþýlanacaktýr.
3. Devir tarihinden itibaren katýlým paylarý, ilgili memurlarýn aylýklarýndan kesilmeyecek olup,
uygulama SUT usulleri doðrultusunda yapýlacaktýr.
4. Kamu personeli ve aile fertleri,saðlýk kurumlarýna sevkli olarak veya doðrudan T.C. kimlik
nosunu gösterir belge ile (nüfus cüzdaný,ehliyet..vs.) saðlýk karnesine gerek duymadan müracaat
etmeleri yeterlidir. Ayrýca sevk kaðýdý düzenlenmesine gerek yoktur.
5. Eczanelerce hak sahipliði sorgulamasý ve reçete giriþleri, T.C.kimlik numarasý ile SGK eczane
provizyon sistemi üzerinden yapýlacak ve provizyon alýnacaktýr.
6. Devir tarihinden itibaren kamu personeli ve aile fertlerine ait reçeteler (il içi  il dýþý) SGK ile
anlaþmalý herhangi bir eczane tarafýndan karþýlanabilir.
7. Kamu personeli saðlýk hizmetlerinin SGK na devri Türk Silahlý Kuvvetleri ile Yeþil Kart hak
sahiplerini kapsamamaktadýr. Bu tip reçetelerin karþýlanmasýnda herhangi bir deðiþiklik olmayýp,
faturalar eskisi gibi düzenlenecektir.
8. 4/C kapsamýnda olup 01.10.2008 tarihinden itibaren devlet memuru olan kamu personellerine
ait reçeteler 700009 saymanlýk kodu üzerinden SGK provizyon sistemine girilmesi hatýrlatýlýr.

SGK SÖZLEÞME FESHÝ SÜRECÝ HAKKINDA ÖNEMLÝ BÝLGÝLENDÝRME
(2010-01-12)
Deðerli Meslektaþlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu, 16 Aralýk 2009 tarihinde Türk Eczacýlarý Birliði ile imzalamýþ olduðu protokolü
tek taraflý olarak fesh ettiðini bildirmiþti. Bu tarihten sonra Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile 11.01.2010 tarihine kadar herhangi bir resmi görüþme yapýlmamýþtýr.
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Dün (11.01.2010) itibarý ile, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný
ile bir görüþme yapmýþ ancak bu görüþmede herhangi bir ilerleme kaydedilememiþtir. Dün yapýlan
görüþmenin ayrýntýlarý ayrýca Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan tüm meslektaþlarýmýza duyurulacaktýr.
Herhangi bir geliþme olmadýðý takdirde 16 Ocak 2010 tarihi itibarý ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile
sözleþmeli eczaneler sözleþmesiz hale gelecektir. Her türlü olasýlýða karþý hazýrlýklý olmak için;
·
Öncelikle SGK Provizyon Sistemi açýk olsa dahi, meslektaþlarýmýzýn e-sözleþme gibi herhangi
bir talebi karþýlamamalarý ve kesinlikle reçete giriþi yapmamalarý gerekmektedir. 15 Ocak Cuma
(gece yarýsýndan sonra), 16 Ocak Cumartesi, 17 Ocak Pazar günü nöbetçi olan meslektaþlarýmýzýn
ve 18 Ocaktan itibaren tüm meslektaþlarýmýzýn, faturalý yaþama geçilmesinden dolayý hastalara
fatura karþýlýðý ilaç verileceðinden, fatura ciltlerini/sürekli formlarýný gözden geçirmeleri,
·
Meslektaþlarýmýzýn Adana Eczacý Odasýnýn ve Türk Eczacýlarý Birliði web sitesini dikkatle
takip etmeleri,
·
Acil duyuru, toplantý ve bilgilendirmeler için SMS ile cep telefonlarýna mesaj atýlabileceði
hususlarý önemle duyurulur.
Konu ile ilgili olarak 14 Ocak Perþembe günü yapýlacak olan TEB Baþkanlar Danýþma Kurulu Toplantýsý
sonrasýnda alýnacak kararlar, meslektaþlarýmýza ivedilikle duyuru ya da toplantýlarla aktarýlacaktýr.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU TARAFINDAN YAPILAN TEBLÝGATIN ECZANELERE
ULAÞMA TARÝHÝNE BAKILMAKSIZIN TÜM ECZANELERÝN SÖZLEÞMESÝ 16 OCAK
2010 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN GEÇERSÝZ KALACAK
(2010-01-12)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý arasýnda 19.01.2009
tarihinde imzalanarak 01.02.2009 tarihinden itibaren yürürlüðe giren Ýlaç Temin Protokolü, Kurumun
noter kanalý ile 16.12.2009 tarihinde yapmýþ olduðu Tebligat aracýlýðýyla, Teblið tarihinden itibaren
1 ay sonra geçerli olmak kaydý ile tek taraflý olarak feshedilmiþtir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan noter aracýlýðýyla Birliðimize yapýlan tek taraflý fesih bildirimini
takip eden tarihlerde, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlükleri tarafýndan eczanelere gönderilen tebligatlarda
da, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile eczane arasýnda, 01.02.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik
Kapsamýndaki Kiþilerin Türk Eczacýlarý Birliði Üyesi eczanelerden Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokol
doðrultusunda imzalanan sözleþmenin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýndaki
Protokolün feshedilmesi nedeniyle dayanaksýz kalacaðý ifade edilmiþtir.
Ancak, Ýl Müdürlükleri tarafýndan gönderilen bu tebligatlarýn meslektaþlarýmýza farklý tarihlerde
ulaþmýþ olmasý ve tebligat metninde,  Ancak sözleþmeniz fesih bildiriminin tarafýnýza ulaþtýðý
tarihten itibaren bir ay sonra sona ereceðinden, bu tarihe kadar Kurumumuzla yeni sözleþme
imzalanmasý durumunda eczane provizyon ekranýnýz kapatýlmayacaktýr. ifadesinin yer almasý
nedeniyle, eczanelere uygulanan fesih iþleminin hangi tarihten itibaren geçerli sayýlacaðý konusunda
Bölge Eczacý Odalarý ve meslektaþlarýmýz tarafýndan çok sayýda soru iletilmektedir.
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Konu hakkýnda Birliðimiz hukukçularýnýn Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda
imzalanan Protokolün 16.01.2010 tarihi itibariyle geçerliliðini yitireceði; buna göre de, bu Protokole
baðlý olarak eczaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlükleri arasýnda imzalanan tip sözleþmelerin
de 16.01.2010 tarihinden itibaren hukuki geçerliliðini yitireceði þeklindeki görüþüne ek olarak,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýdare Hukuku ABD Öðretim Üyesi Sayýn Prof. Dr. Metin
GÜNDAYdan da görüþ alýnmýþtýr. Alýnan görüþte, Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu
arasýndaki protokolün tek yanlý olarak feshine iliþkin iþlemin Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczacýlar
arasýnda yapýlmýþ olan tip sözleþmeler  üzerine etkisi deðerlendirilmiþ ve;
- SGK ile TEB arasýnda akdedilen Protokolün düzenleyici bir idari iþlem olduðu,
- Sözü edilen tek yanlý fesih iþleminin idari yargý tarafýndan iptal edilmedikçe hukuka uygunluk
karinesinden yararlanacaðý ve 16.01.2010 tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarýný doðurmaya
baþlayarak Protokolü o tarih itibariyle geçersiz hale getireceði,
- SGK ile münferit eczacýlar arasýnda yapýlan tip sözleþmelerin birer özel hukuk sözleþmesi olmakla
birlikte dayanaðýný SGK ve TEB arasýnda akdedilen ve SGK tarafýndan tek taraflý olarak feshedilen
Protokolden aldýðý, bu Protokolün 16.01.2010 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacaðý ve geçersiz
olacaðý göz önüne alýndýðýnda tip sözleþmelerin de ayný gün itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumunun
tek taraflý fesih iþleminin hüküm ve sonuçlarýný doðuracaðý, tip sözleþmelerin de 16.01.2010 tarihinden
itibaren hukuki dayanaktan yoksun hale geleceði ve bu tarih itibariyle geçerliliklerini yitireceði
Ýfade edilmiþtir.
Bu itibarla, eczanelere Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlükleri tarafýndan yapýlan
tebligatýn tarihi ne olursa olsun, eczacýlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda imzalanmýþ bulunan
sözleþmelerin de, Türk Eczacýlarý Birliði ile SGK Baþkanlýðý arasýnda imzalanmýþ olan protokolün
geçerliliðini yitireceði 16.01.2010 (dahil) tarihinden itibaren yürürlükten kalkacaðý konusunda
bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasýný rica ederim.

11.01.2010 TARÝHÝNDE YAPILAN SGK GÖRÜÞMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLENDÝRME
(2010-01-13)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumunun 16 Ocaktan itibaren sözleþmeli tüm eczaneler için ayný anda geçerli
olmak üzere 2009 yýlý Ýlaç Alým protokolünü tek taraflý feshetmesinden sonra, dün akþam (11.01.2010)
ilk kez Sosyal Güvenlik Kurumunun davetiyle Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti Baþkanlýk Divaný
ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný arasýnda bir görüþme yapýlmýþtýr.
Görüþmede, Birliðimiz tarafýndan öncelikli olarak eczacýlarýn sorunlarýný dikkate alan ve hastalarýmýzý
maðdur etmeyen bir çözüm için iyi niyetli yaklaþýmýmýz ifade edilmiþ, Birliðimizin çözümün bir
parçasý olmak konusundaki hassasiyeti dile getirilmiþtir.
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Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Sayýn M.Emin Zararsýz, 4 Aralýkta kamuoyuna iletilen
birikmiþ sorunlarýmýza iliþkin herhangi bir düzenlemenin görüþülmesinin bile mümkün olmadýðýný
ifade etmiþtir. Taraflarýn karþýlýklý müzakere yapacaðý bir protokol süreci yerine, sadece SGKnýn
hazýrlamýþ olduðu þartnamenin imzalanmasý halinde TEB ile bir anlaþma yapýlabileceði bildirilmiþtir.
Arkasýndan, Protokol imzalanmasý için SGK tarafýndan olmazsa olmaz diye nitelendirilen þartlar
sýralanmýþtýr: Buna göre;
1. Bundan sonra, hiçbir þekilde herhangi bir eylemin yapýlmayacaðýnýn imzalanacak sözleþmede
yer almasý
2. Ýlaç Takip Sistemine koþulsuz, þartsýz ve bir an evvel geçiþin kabul edilmesi
3. Eczanelerin camekan ve vitrinlerindeki görüntü kirliliðinin kaldýrýlmasý, vitrinde sadece SGK ile
Sözleþmeli Eczane ifadesinin yer almasý, hastalarýn güler yüzle karþýlanmasý, eczacýlar tarafýndan
halka karþý SGK hakkýnda olumsuz sözlerin söylenmesinin engellenmesi
4. Protokolün 3.7 maddesi gereðince kurulan reçete daðýtým sistemleri nedeniyle, sistemden
yararlanan üyelerden giderleri karþýlayacak miktarda Bölge Eczacý Odalarýnca alýnan hizmet bedelinin
alýnmamasý
5. Yasamýza aykýrý olmasýna raðmen, sözleþme karþýlýðýnda herhangi bir bedel alýnmamasý þart
koþulmuþtur.
Ayrýca, Sayýn Kurum Baþkaný tarafýndan Saðlýk Uygulama Tebliðinin en kýsa sürede yayýnlanacaðý
belirtilmiþ ancak içerik hakkýnda herhangi bir bilgilendirmede bulunulmamýþtýr.
Sosyal Güvenlik Kurumunun tek taraflý hazýrlayarak diðer saðlýk hizmet sunucularý ile yaptýðý
sözleþmeler ile Birliðimizle baðýtlananýn Protokol arasýndaki en önemli fark, eczacýnýn ilaç vermesi
ile ilgili iþ ve iþlemlere iliþkin SUTta deðiþiklik yapýlmasý halinde görüþ birliði saðlanýr. hükmünün
yer almamasýdýr. Sosyal Güvenlik Kurumunun talebi, Saðlýk Uygulama Tebliðinde yapýlacak
deðiþikliklerin sözleþmenin önüne geçebilmesini saðlamak ve sözleþmede yapabileceði tek taraflý
deðiþikliklerin zeyilnamelerle eczanelere ulaþtýrýlmasýný, yapýlan deðiþiklikleri kabul ederek zeyilnameleri
imzalayan eczanelerle sözleþmenin devam etmesini, diðerlerinin sözleþmelerinin geçersiz sayýlmasýný
saðlayacak bir hükmün imzalanacak sözleþmede yer almasýdýr. Oysa, Türk Eczacýlarý Birliðinin taraf
olduðu sözleþmelerde, 7.6. Protokol hükümleri ancak taraflarýn mutabakatý ile deðiþtirilebilir. hükmü
yer almaktadýr.
Bu görüþmenin ardýndan, ayný gün Merkez Heyetimiz olaðanüstü toplanmýþ ve görüþmeyi
deðerlendirmiþtir.
Merkez Heyetimizin, eczacýlarýn mevcut sorunlarýna çözüm üretmek bir yana, en temel demokratik
haklarýný ellerinden almaya çalýþan, Türk Eczacýlarý Birliðini tamamen iþlevsiz býrakan, eczacýlarýn
davranýþlarýný bile kontrol altýna almak istemeye kadar giden bu þartnameyi imzalamasý mümkün
deðildir. Türk Eczacýlarý Birliði olarak amacýmýz, eczacýnýn sorunlarýný çözen, uzun ömürlü ve karþýlýklý
mutabakatý gerektiren bir protokol yapmaktýr.
Eczacýlarla tek tek sözleþme imzalayamayacaðýný anlayan SGK, bu sefer TEB ile sözleþme imzalamýþ
gibi görünerek, sözleþmeye koymayý planladýðý sýnýrsýz yetkilerle TEBi devreden çýkartmaya,
zeyilnamelerle deðiþiklikler yapmak suretiyle eczacýyý korumasýz býrakmaya çalýþmaktadýr. Bizlerin
ne bu anlayýþa teslim olmasý ve ne de eczacýlarýmýzý teslim etmesi beklenemez.
16

Gelinen noktada, Türk Eczacýlarý Birliði, halen taraflarýn üzerinde uzlaþacaðý, eczacýnýn sorunlarýný
çözmeye yönelen bir Protokol imzalamak isteðinde ve iradesindedir. Yarýn (13.01.2010) Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül, Heyetimizi kabul edecek olup, sorunlarýmýz kendilerine arz edilecektir.
Ancak, önümüzdeki iki gün içerisinde, bir þartname deðil, gerçek bir Protokol imzalanmasý konusunda
herhangi bir giriþimde bulunulmadýðý takdirde, 16 Ocak 2010 tarihinden itibaren fiþli/faturalý yaþama
geçilecektir.
Meslektaþlarýmýz TEBi ve Eczacý Odalarýný devreden çýkartan bir sözleþmeye imza atmayacaklarýný
beyan ederek görevlerini yapmýþtýr. Türk Eczacýlarý Birliði de, önümüzdeki süreç konusunda tüm
hazýrlýklarýný tamamlamýþtýr. Eczacýlar mesleklerinin ellerinden alýnmasý anlamýna gelen bu darbeye
karþý da dayanýklý olduklarýný gösterecektir.
Birliðimiz gücümüzdür.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ

REÇETE TESLÝMÝ
(2010-01-13)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
15 Ocak 2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilecek kurumlarýn yetkilileri ile
yapýlan görüþme neticesinde; 14 Ocak 2010 (dahil) tarihine kadar karþýlanan reçete bedellerine ait
faturalarýn ilgili kurumlara teslim tarihlerinin aþaðýdaki gibi olduðu bildirilmiþtir.
-

Çukurova Üniversitesi

= 18 Ocak 2010 Pazartesi

-

Ýl Saðlýk Müdürlüðü

= 18 Ocak 2010 Pazartesi

-

Emniyet Müdürlüðü

= 18 Ocak 2010 Pazartesi

-

Milli Eðitim Müdürlükleri = 15 Ocak 2010 Cuma

-

Hastane Müdürlükleri

= 15 Ocak 2010 Cuma

-

Diðer Kurumlar

= 15 Ocak 2010 Cuma

T.C.DANIÞTAY ONUNCU DAÝRENÝN ALDIÐI YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI
HAKKINDA

(2010-01-14)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Ýlgi: 12.01.2010 tarih 37.A.00.0289 sayýlý yazýmýz
Ýlgi yazýmýz ile, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan 16.12.2009 tarihinde noter aracýlýðýyla Birliðimize
teblið edilen tek taraflý fesih iþlemi uyarýnca; Birliðimiz hukukçularýnýnTürk Eczacýlarý Birliði ile
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Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda imzalanan Protokolün 16.01.2010 tarihi itibariyle geçerliliðini
yitireceði; buna göre de, bu Protokole baðlý olarak eczaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlükleri
arasýnda imzalanan tip sözleþmelerin de 16.01.2010 tarihinden itibaren hukuki geçerliliðini
yitireceði þeklindeki görüþüne ek olarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýdare Hukuku ABD
Öðretim Üyesi Sayýn Prof. Dr. Metin Günday dan da görüþ alýndýðý bildirilerek,
Alýnan görüþte, Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýndaki protokolün tek yanlý
olarak feshine iliþkin iþlemin Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczacýlar arasýnda yapýlmýþ olan tip
sözleþmeler üzerine etkisinin deðerlendirildiði ve;
- SGK ile TEB arasýnda akdedilen Protokolün düzenleyici bir idari iþlem olduðu,
- Sözü edilen tek yanlý fesih iþleminin idari yargý tarafýndan iptal edilmedikçe hukuka uygunluk
karinesinden yararlanacaðý ve 16.01.2010 tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarýný doðurmaya
baþlayarak Protokolü o tarih itibariyle geçersiz hale getireceði,
- SGK ile münferit eczacýlar arasýnda yapýlan tip sözleþmelerin birer özel hukuk sözleþmesi olmakla
birlikte dayanaðýný SGK ve TEB arasýnda akdedilen ve SGK tarafýndan tek taraflý olarak feshedilen
Protokolden aldýðý, bu Protokolün 16.01.2010 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacaðý ve geçersiz
olacaðý göz önüne alýndýðýnda tip sözleþmelerin de ayný gün itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumunun
tek taraflý fesih iþleminin hüküm ve sonuçlarýný doðuracaðý, tip sözleþmelerin de 16.01.2010 tarihinden
itibaren hukuki dayanaktan yoksun hale geleceði ve bu tarih itibariyle geçerliliklerini yitireceðinin
ifade edildiði, duyuruldu.
T.C.Danýþtay Onuncu Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ile Birliðimiz arasýnda 19.01.2009
tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamýndaki Kiþilerin Türk Eczacýlarý Birliði Üyesi
Eczanelerden Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokolün; noter aracýlýðýyla 16.12.2009 tarihinde yapýlan tebligat
ile tek taraflý olarak feshedilmesi iþleminin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemi ile Ýstanbul
Eczacý Odasý tarafýndan açýlan davada, fesih iþleminin yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi.
T.C.Danýþtay Onuncu Daire tarafýndan alýnan 12.01.2010 tarihli yürütmenin durdurulmasý kararýnda,
saðlýk yardýmlarý Kurumca karþýlanan kiþilerin ilaç ihtiyacýný temin edecek olan eczanelerle yapýlacak
sözleþmeye iliþkin usul ve esaslarý, karþýlýklý hak ve yükümlülükleri belirleyen düzenleyici iþlem
niteliðindeki Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamýndaki Kiþilerin Türk Eczacýlarý Birliði Üyesi Eczanelerden
Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokolün feshine iliþkin dava konusu iþlemin de düzenleyici iþlem niteliðinde
olduðundan bahisle, yürütmenin durdurulmasý isteminin kabulü ile davalý idarenin savunmasý
alýndýktan veya yasal savunma verme süresi geçtikten sona bu konuda yeniden bir karar verilinceye
kadar; 19.01.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda imzalanan
Protokolün feshedilmesine iliþkin noter aracýlýðýyla gönderilen iþlemin YÜRÜTMESÝNÝN
DURDURULMASINA karar verildiði ifade edildi.
Kararda, eczacýlarýn 04.12.2009 tarihinde nöbetçi eczane sayýsýný artýrarak acil ilaç ihtiyacýný
karþýlamak suretiyle eczanelerini kapatarak gerçekleþtirdikleri eylemi, dava konusu iþlemde yer alan
ifadeyle herkesin saðlýklý yaþama hakkýnýn ihlali olarak deðerlendiren davalý idarenin, genel saðlýk
sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin ilaç ihtiyacýný TEB ile yaptýðý veya yapacaðý protokol
dýþýnda karþýlama olanaðý bulunmamasýna karþýn, kamu gücünü orantýsýz bir þekilde kullanarak
protokol kapsamýndaki kiþilerin ilaca eriþim hakkýný süresiz olarak ortadan kaldýran, dolayýsýyla kamu
saðlýðýný ciddi þekilde etkileyerek sonuçlar doðuran protokolün feshine iliþkin olarak tesis ettiði
dava konusu iþlemde hukuka, kamu yararýna ve hizmet gereklerine uyarlýk bulunmadýðý da belirtildi.
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Ayrýca, T.C.Danýþtay Onuncu Dairesi tarafýndan, Sosyal Güvenlik Kurumunun, Türk Eczacýlarý Birliði
ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýndaki protokolün noter aracýlýðýyla feshedilmiþ olmasýný dayanak
göstererek, fesih iþlemleri tamamlanana kadar Kurumca hazýrlanan
yeni sözleþmeyi imzalayan eczacýlarýn reçete karþýlamaya devam edecekleri yönünde tesis edilen
ve Kurumun internet sitesinde duyurulan iþlemin de yürütmesinin durdurulmasýna karar verildi.
Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan, iþleme iliþkin savunma verildikten veya yasal
savunma verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden karar verileceðinden, T.C.Danýþtay
Onuncu Dairesince 12.01.2010 tarihinde alýnan kararlar uyarýnca, Birliðimiz ile Sosyal Güvenlik
Kurumu arasýnda þu an yürürlükte bulunan protokol Danýþtayýn nihai kararýna kadar geçerliðini
koruyacaktýr.
Ancak diðer yandan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçer, yürütmeyi durdurma
kararýna itiraz edeceklerini basýn önünde beyan etmiþtir. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumunun
tek taraflý fesih iþleminden sonra ortaya çýkan belirsizlik sürmektedir.
Yürürlükte olan Protokole aykýrý olmasýna karþýn, SUTta yapýlan deðiþikliklerin doðrudan alana
yansýtýlmasýnýn doðurduðu sonuçlar ve son olarak 18 Eylül düzenlemeleri ile eczacýlarý bir varoluþyokoluþ mücadelesine götüren sorunlara çözüm aramak bizler açýsýndan halen aciliyetini ve önemini
korumaktadýr. Bu nedenle Birliðimiz, SGK ile eczacýlarýn sorunlarýna çözüm üretecek yeni bir Protokol
yapmak konusunda görüþmelerini sürdürecektir. Diðer yandan, Danýþtay kararýna itiraz ya da nihai
kararýn farklý olmasý sonucu, varolan Protokolün geçerliliðini yitirmesi veya Protokolsüzlük tehlikesi
halen bir olasýlýk olarak gündemdedir. Bu süreçte meslektaþlarýmýzýn Birliðimizin ve eczacý odalarýmýzýn
web sitelerinden süreci günlük olarak takip etmeleri son derece önemlidir.

DEVLET MEMURLARI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KÝÞÝLERÝN SAÐLIK
HÝZMETLERÝNÝN SGK'YA DEVRÝ HAKKINDA DUYURU
(2010-01-14)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yayýmlanan 13.10.2010 tarihli Devlet Memurlarýnýn ve Bakmakla
Yükümlü Olduðu Kiþilerin Saðlýk Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devri hakkýndaki duyuruya
göre,
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 hizmetlerinin, 15.01.2010 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik
Kurumunca devralýnmak suretiyle karþýlanacaðý belirtilerek,
Bu kapsamda yer alan kamu personeli ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin idarelerince
SGKya aktarýlan tescil ve aktivasyona esas bilgilere göre Saðlýk Hizmet Sunucularýna (Eczane,
Hastane) baþvuruda bulunduklarýnda provizyon alma hakký olan kiþileri SGK internet portalýndaki
(www.sgk.gov.tr) E-SGK>Hak sahipliði, Müstahaklýk Sorgulama bölümüne T.C. kimlik numarasý
ve emekli sicil numaralarýnýn her ikisinin yazýlmasý suretiyle görebilme imkânýn saðlandýðý,
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Müstahaklýk Sorgulama ekranýna T.C. kimlik numarasý ve emekli sicil numarasý yazýldýðý halde hak
sahipliðinin görülememesi veya bakmakla yükümlü olduðu kiþi sayýsýnýn eksik olmasý durumunda
ise, eksikliklerin tamamlanmasý için devlet memurlarýnýn çalýþmakta olduklarý Kurumlara baþvurmalarý
gerekmektedir.
15.01.2010 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren eczanelerden bu hastalar için alýnacak provizyon
iþlemlerinde herhangi bir sorun yaþanmamasý ve bu geçiþ döneminin daha saðlýklý geçirilebilmesi
için, yukarýdaki iþlemlerin uygulamasýnýn hastalara bir kez daha hatýrlamasý gerekmektedir.
SGK ile yapýlan görüþme neticesinde, SGK Provizyon Sisteminde tanýmlý bulunmayan Kurumlarýn
Kurum Kodlarýnýn ise yapýlacak duyuru ile yayýmlanacaðý bildirilmiþ olup, söz konusu kodlarýn
Provizyon Sistemine kaydý Kurum Kodu Giriþ bölümünden yapýlacaktýr.
Ancak sistemin iþleyiþinin kolaylaþtýrýlmasý ve hastalarýn maðduriyet yaþamamalarý için SGKya
devri gerçekleþecek bu Kurumlarýn tek bir kod ile sisteme kaydedilmesinin gerekliliði konusu Birliðimiz
tarafýndan SGKya yapýlan yazýlý baþvuru ile dile getirilmiþ olup, Kurumdan tarafýmýza yapýlacak
bildirimin neticesi tarafýnýza duyurulacaktýr.

DEVLET MEMURLARININ GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK
PROVÝZYON SÝSTEMÝ'NDE YAYIMLANAN MESAJ HAKKINDA
(2010-01-14)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
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 karþýlanacaktýr.
Ancak SGKya devri gerçekleþecek olan bu kiþilerin kurumlarýnýn, Kurum Provizyon Sisteminde
tanýmlý bulunmayan kodlarýnýn tek bir kod olarak belirlenmesinin sistemin iþleyiþinin rahat bir þekilde
olmasý ve hem iþ yükü hem de hasta açýsýndan maðduriyetlerin yaþanmamasý açýsýndan büyük
önem taþýyacaðý Birliðimiz tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapýlan yazýlý baþvuru ile iletilmiþti.
Konu hakkýnda SGK Provizyon Sistemi Mesaj Görme-Özel Mesaj bölümünde yayýmlanan 14.01.2010
tarihli Memurlarýn GSS Kapsamýna Alýnmasý konulu duyuruda,
15.01.2010 tarihinden itibaren memur reçetelerinin giriþinde 700009 kurum kodunun kullanýlacaðý
ve ayrýca ilaç katýlým payý muayene ücretlerinin Ekim 2008de kapsama alýnan memurlarda olduðu
gibi elden alýnacaðý bildirilmiþtir.
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MEMURLARIN SGK PROVÝZYON SÝSTEMÝNE GÝRÝÞ KODU
(2010-01-14)
SGK provizyon Sisteminde yapýlan duyuru aþaðýda yer almaktadýr;
15.01.2010 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN MEMUR REÇETELERÝNÝN GÝRÝÞÝNDE 700009 KURUM KODU
KULLANILACAKTIR.
AYRICA ÝLAÇ KATILIM PAYI VE MUAYENE ÜCRETLERÝ EKÝM 2008 DE KAPSAMA ALINAN
MEMURLARDA OLDUÐU GÝBÝ ELDEN ALINACAKTIR.
Buna göre;
Meslektaþlarýmýzýn 15 Ocak 2010 tarihi öncesi tarih taþýyan memur ve bakmakla yükümlü olduklarýna
ait reçeteleri 700009 kodu ile SGK'ya girmemeleri gerekmektedir.
15 Ocak 2010 tarihinden itibaren memur ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþilere ait reçeteler,otokopili
karne zorunluluðu ve hasta sevk kaðýdý zorunluluðu olmadan,SGK Provizyon Sistemine 700009
Kurum Kodu ile kaydedilecektir.
700009 Kurum Kodu ile sistemden onay alýnan reçetelere ait %20 Katýlým Payý ve muayene ücretleri
eczane tarafýndan tahsil edilecektir.(Katýlým paylarý ve muayene ücretlerinin,memurlarýn maaþýndan
kesilmeyeceði hususuna dikkat ediniz)
Memurlar ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler,hangi kuruma ve hangi ile baðlý olursa olsun,SGK'na
devir olduklarýndan dolayý reçeteleri il/kurum farklýlýðý gözetilmeden SGK ile sözleþmeli eczanelerden
karþýlanabilecektir.
700009 Kurum kodu ile girilen reçeteler SGK Provizyon Sistemi'nde Dökümlerde GSS(Diðer) kýsmýnda
yer alacaktýr.

SGK'YA DEVREDÝLEN KURUMLAR HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;

(2010-01-15)

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
karþýlanacaktýr.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca saðlýk hizmetleri devralýnacak kiþilerin çalýþmýþ olduklarý Kurumlarýn bu
kapsam dahilinde olup olmadýðý konusunda çeþitli tereddütler yaþanmasý üzerine Birliðimiz ile Kurumlar
arasýnda çeþitli görüþmeler yapýlmýþtýr. Bu görüþmeler sonucunda alýnan bilgi,
Türk Silahlý Kuvvetleri 211 sayýlý Ýç Hizmet Kanunu kapsamýnda bulunan personel ile bunlarýn bakmakla
yükümlü olduklarý kiþiler,
Yeþil Kartlýlar,
Tutuklu ve Hükümlülerin,
Saðlýk hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir olmayacaðý yönündedir.
Ancak pansiyonlu okullardaki parasýz yatýlý öðrencilerin ilaç giderlerinin hangi Kurum tarafýndan karþýlanacaðý
konusunda þu an için Kurumlar arasýnda bir anlaþmazlýk olup, sorunun çözümü konusunda Birliðimizce
gerekli merciler ile görüþmeler gerçekleþtirilmektedir.
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BASIN AÇIKLAMASI-SÖZLEÞME SÜRÜYOR, ECZACININ SORUNU DA!
(2010-01-15)
Deðerli Basýn Mensuplarý,
SGK 16 Aralýkta 4 Aralýktaki sorunlarýmýza dikkat çekmek için tüm Türkiyede yaptýðýmýz kapatma
eylemimizi gerekçe göstererek sözleþmelerimizi feshetmiþti. Fesih, 16 Ocaktan itibaren geçerli
olacak, bu tarihten itibaren hastalarýmýz için faturalý / fiþli ilaç dönemi baþlayacaktý. Hastalarýmýz
bedelini ödeyerek ilaçlarýný alacak, faturalarýnýn karþýlýðýný ise SGKdan tahsil edecekti. Bu durum,
hem hastalarýmýzýn ilaca ulaþmasýnýn zorlaþmasý, hem de eczanelerimizde yaþanacak karmaþa
nedeniyle hiç karþýlaþmak istemediðimiz bir manzaraydý. Bu nedenle de bizler sözleþme masasýnda
olduðumuzu, eczacýlarýn sorunlarýný çözen bir Protokolden taraf olduðumuzu her vesileyle ifade ettik.
Danýþtay 10 uncu Dairesi, dün aldýðý bir kararla SGKnýn tek taraflý fesih iþleminin yürütmesini
durdurdu. Bu kararý, bir yandan sevindirici bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz; Çünkü hukuki olarak
da haklýlýðýmýz en yüksek idari organ tarafýndan onanmýþ oldu. Ancak arkasýndan Sayýn Çalýþma
Bakaný bu karara itiraz edeceklerini açýkladý. Danýþtay da hala nihai kararýný vermemiþ olduðundan,
sorun henüz ortadan kalkmýþ deðil. Öncelikli olarak buna dikkat çekmek istiyoruz.
Diðer yandan, varolan ve SGK tarafýndan feshedilen Protokolümüz, bizleri eczanelerimizi kapatma
noktasýna getiren sorunlarýn ancak küçük bir kýsmýný oluþturuyordu. 4 Aralýkta eczanelerimizi
kapatmamýza neden olan sorunlar bizim için halen devam ediyor. Bizler bu süreçte ilaç fiyat
düþüþlerine karþý olmadýðýmýzýn herkes tarafýndan anlaþýldýðýný düþünüyoruz. Bizim taleplerimiz
eczacýnýn gelirinin eczanesini sürdürebileceði düzeye getirilmesi, bizimle hiç ilgisi olmadýðý halde
haksýz yere eczacýdan bedel alýnmamasý ve eczanede angaryaya zorlanmamasý, bürokrasiye
boðulmamasý idi.
Bugün gelinen süreçte hukukun bizleri haklý görmesinin yanýnda, halkýn da bize olan desteði aslýnda
bizi en çok yüreklendiren, kendimize güvenmemizi saðlayan unsur oldu. Hastalarýmýz da, ilaç gibi
hayati bir ürünün marketten satýþýnýn mümkün olamayacaðýný, bu uygulama hayata geçse bile
marketten ilaç almayacaklarýný her yerde ifade ettiler. Açýklamalarýmýzýn gerek basýn-yayýn organlarýnda
gerekse hastalarýmýz nezdinde doðru biçimde yerini bulduðunu görmek, bu sürecin bizler açýsýndan
en önemli kazanýmlarýndan bir tanesidir. Dün Sayýn Cumhurbaþkanýmýzla yaptýðýmýz görüþmede de
anladýk ki, sorunlarýmýz en üst makamlara kadar ulaþmýþ durumdadýr.
Deðerli basýn mensuplarý, bizler dün (14.01.2010) Olaðanüstü Baþkanlar Danýþma Kurulu Toplantýmýzda
Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti ve 51 Bölge Eczacý Odasý Baþkaný olarak bir araya geldik;
gelinen noktayý ve bundan sonra neler yapýlacaðýný tartýþtýk. Ýrademiz þu yöndedir: Bizler her þeyden
önce, dayatmalarla deðil, bizi dinleyen, anlayan, hak vermediði noktalarda karþýlýklý tartýþan ama
demokrasi içi, meslek birliðimizi tanýyan ve eczacýlar açýsýndan yeni sorunlar üreten deðil, sorunlarý
çözmeye yönelen bir sürecin parçasý olmak istiyoruz.
Bugün bu iradeyi ortaya koyanlar, 4 Aralýkta sýkýntýlarýný anlatmak için kepenklerini koþulsuz olarak
kapatanlardýr. Bugün hak arama mücadelemizin halký ilaçsýz býrakarak cezalandýrýlamayacaðý açýða
çýkmýþtýr. Eczacýlarýn, kamunun ve halk saðlýðýnýn çýkarlarýnýn buluþtuðu noktada, yeni bir Protokol
de dâhil olmak üzere eczacýlarýn sorunlarý hayatiyetini ve aciliyetini korumaktadýr.
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Biz bu sorunlarýn çözüleceðine olan inancýmýzý tekrarlýyoruz. Çünkü, en büyük ortak noktamýz,
hastalarýmýzýn saðlýk güvenliðini garanti altýna almak, ucuz ve ulaþýlabilir bir ilaç hizmeti sunmaktýr.
Ama eczacýlarýn diðer bir ortak noktasý da, Birliðini korumak, eczanesini korumak, meslektaþýný
korumak, mesleðini korumak, ilaç hizmeti vermeyi korumaktýr. 24.000 eczacý tarafýndan açýkça
paylaþýlan bu gerçeðin göz ardý edilmeyeceðini umuyor, Türkiyede eczacýlýk hizmetinin hastalarýmýzýn
layýk olduðu þekilde sürdürülebilmesi için görüþmelerin devam etmesini, taleplerimizin dikkate
alýnmasýný ve gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapýlmasýný talep etmeye devam ediyoruz.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ VE 51 ECZACI ODASI BAÞKANI

KAMU PERSONELÝNÝN GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK
TARAFINDAN YAPILAN DUYURU
(2010-01-15)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yayýmlanan Kamu Personelinin GSS Kapsamýna Alýnmasý Ýle
Ýlgili Duyuru ile,
2008 yýlý Ekim ayý baþýndan önce 5434 sayýlý T.C. Emekli Sandýðý Kanununa tabi çalýþmýþ olmalarý
sebebiyle 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunun geçici 4 üncü maddesi
kapsamýnda sayýlanlarýn ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin saðlýk hizmetlerinin Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafýndan 15.01.2010 tarihinden itibaren devralýnmasýna iliþkin usul ve esaslarýn Resmi
Gazetede yayýmlanan 18.12.2009 tarih ve 27436 sayýlý Teblið ile düzenlendiði belirtilerek, 15.01.2010
tarihinden itibaren kamu personelinin, saðlýk hizmeti sunucularýna müracaat ve diðer iþlemlerinde
dikkate alýnacak düzenlemeler bildirilmiþtir.
Buna göre,
Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulunduklarý aile fertleri, 15.01.2010 tarihinden itibaren
kurum tabiplikleri ile kurumla sözleþmeli birinci, ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kurum ve
kuruluþlarýna sevkli olarak veya doðrudan, T.C. kimlik numarasý ve kimlik tespiti için gerekli bir
belge (nüfus cüzdaný, sürücü belgesi, evlenme cüzdaný, pasaport) ile birlikte, saðlýk karnesi olmaksýzýn
müracaat edeceklerdir.amu personeli için ayrýca HASTA YOLLAMA KAÐIDI (HASTA SEVK KAÐIDI)
düzenlenmesine gerek bulunmamaktadýr.
Kurumla sözleþmeli saðlýk hizmet sunucularý, müracaat eden kiþinin saðlýk yardýmlarýndan yararlanma
haklarýnýn olup olmadýðýnýn tespiti için (2008 SUTta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere), Kurum
bilgi iþlem sistemi (MEDULA, eczane provizyon) üzerinden T.C. kimlik numarasý ile hasta takip
numarasý/provizyon alacaklardýr.
Devir tarihinden itibaren, SGK tarafýndan saðlanacak saðlýk hizmetlerinden doðan katýlým payýna
iliþkin iþlemler SUT esas ve usulleri doðrultusunda yürütülecek ve memurlarýn aylýklarýndan kamu
idareleri tarafýndan bu katýlým paylarýnýn kesintisi yapýlmayacaktýr. Ayakta tedavide hekim ve diþ
hekimi muayenesi katýlým paylarýnýn tahsili ise þu þekildedir;
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1.Birinci basamak saðlýk kuruluþlarý ve aile hekimliði muayenelerine iliþkin 2 TL katýlým payý, kiþilerin
muayeneye iliþkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aþamasýnda eczaneden tahsil
edilecektir.
2.Ýkinci ve üçüncü basamak resmi saðlýk hizmet sunucularýnda yapýlan muayeneler için 8 TL katýlým
payý eczaneden tahsil edilecektir.
3.Özel saðlýk hizmeti sunucularýnda yapýlan muayeneler için 15 TL katýlým payýnýn 12 TLlik kýsmý
saðlýk hizmet sunucusu tarafýndan, 3 TLlik kýsmý ise reçete ile eczanelere müracaat aþamasýnda
eczaneden tahsil edilecektir.
Ayrýca kiþilerin muayeneye iliþkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda
katýlým payý tutarýnýn hesaplanmasýnda 3 TL tutarýnda indirim uygulanacaktýr.
15.01.2010 tarihi ve sonrasýnda kamu personeli ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilere ait ilaç
bedellerinin ödenmesinde, ilaçlarýn reçete edildiði tarih esas alýnacaktýr. 15.01.2010 tarihi ve
sonrasýnda reçete edilen ilaçlara ait faturalar Kurum mevzuat ve protokol hükümlerine uygun olarak
SGKya gönderilecek olup, 14.01.2010 tarihi ve öncesi reçete edilen ilaçlara ait faturalar kamu
personelinin kurumu tarafýndan ödenecektir.

SGK'NIN SÖZLEÞMELERÝN YÜRÜTÜMÜNÜN DEVAMINA DAÝR DUYURUSU ÝLE
ÝLGÝLÝ TEB MERKEZ HEYETÝNÝN AÇIKLAMASI
(2010-01-15)
Bilindiði gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ile Birliðimiz arasýnda 19.01.2009 tarihinde
imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamýndaki Kiþilerin Türk Eczacýlarý Birliði Üyesi Eczanelerden
Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokolün; noter aracýlýðýyla 16.12.2009 tarihinde yapýlan tebligat ile tek taraflý
olarak feshedilmesi iþlemi T.C. Danýþtay Onuncu Dairenin 12.01.2009 tarihli kararý ile durdurulmuþtur.
Bu karar uyarýnca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan, iþleme iliþkin savunma verildikten veya
yasal savunma verme süresi geçtikten sonra karar tesis edileceðinden, Birliðimiz ile Sosyal Güvenlik
Kurumu arasýnda þu an yürürlükte bulunan Protokol Danýþtayýn nihai kararýna kadar geçerliðini
koruyacaktýr. Kurum ile sözleþmeli eczaneler Kurumla imzalamýþ olduklarý tip sözleþmelere uygun
olarak ilaç temin hizmetini vermeyi sürdürecektir.
Diðer yandan, Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan, 18 Eylül 2009 tarihinde Ýlaç Fiyat Kararnamesinde
ve Saðlýk Uygulama Tebliðinde yapýlan düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar ile eczacýlarýn mevcut
sorunlarýna çözüm içeren hükümlerin yer aldýðý yeni bir protokol imzalanmasý için Sosyal Güvenlik
Kurumu ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda görüþmelerinin sürdürülmesi deðerlendirilmiþtir.
Ancak, bugün (15.01.2010) Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Sayýn M.Emin Zararsýzýn, bazý basýn
organlarýna verdiði açýklamalarda, Danýþtay Kararýnýn Sosyal Güvenlik Kurumuna tebliðinden sonra
30 gün içerisinde uygulamaya konulabileceði ifade edilmiþtir. Bu geliþme üzerine, Türk Eczacýlarý
Birliði Merkez Heyeti, SGK Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürü Sayýn Hasan Çaðýl ile bir toplantý
yaparak, Kurum tarafýndan konuya açýklýk getirecek bir açýklama yapýlmasýnýn gerekliliðine dikkat
çekmiþtir. Genel Müdürlük ile yapýlan görüþmede ayrýca, Türk Eczacýlarý Birliðinin 14.01.2010
tarihinde gerçekleþen
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2. Baþkanlar Danýþma Kurulu Toplantýsýnda alýnan kararlar doðrultusunda, Birliðimizin 18 Eylül
sürecinden itibaren yaptýðý üç Baþkanlar Danýþma Kurulu Toplantýsýnda ortaklaþtýrdýðý taleplerini
içeren bir protokolün yapýlmasý konusundaki görüþleri aktarýlmýþtýr.
Görüþmenin ardýndan, Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü tarafýndan, Kurumun Danýþtayýn
yürütmeyi durdurma kararýna uygun olarak davranacaðý ve eczacýlar ile imzalanmýþ bulunan 2009
Yýlý Eczane Protokolünün yürürlüðünün devam ettiðini bildiren bir duyuru hazýrlanarak Kurumun web
sitesinde yayýmlanmýþtýr.
Türk Eczacýlarý Birliði ile Kurum arasýnda yukarýda bahsedildiði þekilde, eczacýlarýn 4 Aralýk sürecinde
dile getirilen sorunlarýný çözmeye yönelik hükümleri içeren bir protokol imzalanmasý talebi ile ilgili
ise deðerlendirme yapýlacaðý ve önümüzdeki hafta içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan
bilgi verileceði ifade edilmiþtir.
Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetinin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 11.01.2009 tarihinde yapýlan
görüþmede Kurum tarafýndan bildirilen ve TEB tarafýndan kabul edilemeyeceði ifade edilen, web
sitemiz üzerinden yapýlan duyurumuzda da aktarýlan hususlarla ilgili olarak herhangi bir görüþ
deðiþikliði söz konusu deðildir. Ancak, eczacýnýn mevcut sorunlarýna çözüm olacak bir protokol için
görüþmelerin bir an önce baþlamasý konusunda bir irademiz ve isteðimiz mevcuttur.
Bugün Ýstanbul Eczacý Odasý tarafýndan, Odanýn web sitesi üzerinden, hiçbir þekilde gerçeði
yansýtmayan, þu anda en son ihtiyacýmýz olan þekilde bir güven bunalýmý yaratmaya yönelik bir
duyuru yayýmlanarak, gerçek olmayan duyumlara dayalý bir bilgilendirme yapýlmýþtýr. Birliðimiz
tarafýndan, bu duyuruda belirtildiði þekilde, dayatmalarý kabul edecek bir þartnameye imza atýlmasý
söz konusu bile olamaz.
Birliðimiz, eczacýlarý 4 Aralýk sürecine götüren sorunlarýn devam ettiðinin altýný çizmekte ve bu
sorunlarý ortadan kaldýrmak için muhataplarý kimse, onlarla görüþmeye devam etmektedir. Bu
dönemde temel ihtiyacýmýz, eczacýlarýn birlikte, dayanýþma içinde mesleðini ve meslek hakkýný
korumaya devam etmesidir. Eminiz eczacý meslektaþlarýmýz da, bu dayanýþmayý bilinçli ya da bilinçsiz
olarak ortadan kaldýrmaya yönelik içeriden veya dýþarýdan gösterilen tepkilere prim vermeyeceklerdir.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ

ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ HAKKINDA

(2010-01-18)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Þube Müdürlüðü tarafýndan odamýza gönderilen Ýlaç
Takip Sistemi ile ilgili yazý aþaðýdaki gibidir;
Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün 14.01.2010 tarihli e-mail olarak gönderilen yazýsýnda Ýlimizde
faaliyet gösteren bazý eczanelerin ÝTS (Ýlaç Takip Sistemi) kayýtlarýnda eksiklikler olduðu bazýlarýnda
ise eczacýlarýn sisteme kayýtlý mail adreslerine (özellikle yahoo olanlar) iletilerin gitmediði bu nedenlerle
þu ana kadar Ýlaç Takip Sistemi ile alakalý herhangi bir mail alamamýþ eczanelerin mutlaka Saðlýk
Müdürlüklerine baþvurmalarý istenmektedir.
Yukarýda açýklanan sebeplerle ilimiz eczanelerinin acilen Ýlaç Takip Sisteminden gelen mailleri kontrol
ederek eksik ve hatalarý Müdürlüðümüz Ýlaç ve Eczacýlýk Þubesine iletmeleri hiç mail almamýþ
eczanelerin gerekirse yeni e-mail adresi alarak yine Þubemize baþvurmalarý gerekmektedir. Konunun
önemi nedeniyle yukarýdaki hususlarýn tüm eczanelere acilen duyurulmasý gerekmektedir.
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ'NÜN YAZISI web sitemizdedir.
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KAMU KURUM ÝSKONTO ORANLARI DÜZENLENEN ÝLAÇLARA AÝT GÜNCEL
LÝSTE
(2010-01-18)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan birçok kez güncellenen, 04.12.2009 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere kamu kurum iskontosunda düzenleme yapýlan ilaçlara ait listenin ve daha sonra yine
SGK tarafýndan yayýmlanan 12.01.2010 ve 16.01.2010 tarihlerinden itibaren geçerli olacak kamu
kurum iskonto deðiþikliklerini içeren listelerin birleþtirilmesiyle oluþturulan, kamu kurum iskonto
oranlarý deðiþen ilaçlara ait son durumu gösterir liste ekte bilgilerinize sunulmaktadýr.
KKÝ Oranlarý Düzenlenen Ýlaçlara Ait Güncel Liste web sitemizdedir.

TBMM PERSONELÝNÝN SAÐLIK HARCAMALARININ SGKYA DEVRÝ
(2010-01-19)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB'den Odamýza gönderilen "TBMM PERSONELÝNÝN SAÐLIK HARCAMALARININ SGKYA DEVRÝ"
ile ilgili yazý ektedir;
Buna göre "TBMM Memurlarý Tedavi Yardýmý ve Cenaze Giderleri Yönetmeliði" kapsamýndaki personel
ve bakmakla yükümlü bulunduklarý aile fertlerinin tedavi hizmetlerinin 15.01.2010 tarihi itibariyle
Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredileceði" belirtilmektedir.

SGK KAMU KURUM ÝSKONTOSU ORANLARI LÝSTESÝ ve KKÝ UYGULAMALARINDA
FARKLILIK GÖRÜLEN ÝLAÇLAR LÝSTESÝ
(2010-01-19)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Birliðimiz tarafýndan, Saðlýk Uygulama Tebliði Eki EK-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi, Sosyal
Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi ve ilaçlarýn depolardan temin koþullarýný içeren listeler üzerinde
yapýlan çalýþmalar sonucunda hazýrlanan Kamu Kurum Iskontosu Uygulamasýnda Farklýlýk Görülen
Ýlaçlar Listesi, Birliðimiz resmi internet sitesi üzerinden yayýmlanan 29.12.2009 ve 08.10.2010
tarihli haberlerimiz ile üyelerimizin bilgilerine sunulmuþtur.
Söz konusu listelerdeki farklýlýklarýn giderilmesi için Birliðimiz tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumu,
ecza kooperatifleri, ecza depolarý ile ilgili ilaç firmalarý nezdinde gerekli resmi baþvurular yapýlmýþ
ve baþvurularýmýz depolar, kooperatifler ve ilaç firmalarý ile yapýlan görüþmelerle de takip edilmiþtir.
Birliðimiz tarafýndan sürdürülen bu çalýþmalarýn sonucunda, gerek ecza depolarýnýn ve ecza
kooperatiflerinin yapmýþ olduðu düzenlemelerin,gerekse Sosyal Güvenlik Kurumunun
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yapmýþ olduðu güncellemelerin neticesinde, baþlangýçta 301 kalem olan Kamu Kurum Iskontosu
Uygulamasýnda Farklýlýk Görülen Ýlaçlar Listesi, 41 kaleme düþürülmüþtür. Söz konusu liste yazýmýz
ekinde yer almaktadýr.
Kamu Kurum Iskontosu Uygulamasýnda Farklýlýk Görülen Ýlaçlar Listesinin tamamen ortadan
kaldýrýlmasý ve bu suretle uygulamada birliðin saðlanmasý için Birliðimiz tarafýndan ilgili firmalara
gerekli uyarýlar yapýlmaya ve Kurumlar nezdinde de gerekli giriþimlerde bulunulmaya devam
edilmektedir.
Birliðimiz tarafýndan sürdürülen çalýþmalarýn yaný sýra, üyelerimizin, ekteki listede yer alan ilaçlarýn
temini ile kamuya fatura edilmesi sýrasýnda uygulanan KKÝ oranlarýndaki farklýlýk nedeniyle maðdur
olmamasý amacýyla, listede yer alan ilaçlar için;
 Çalýþtýklarý depolarý konu hakkýnda uyarmalarý,
 KKÝ farklýlýðý üreticiden kaynaklanýyor ise, söz konusu ilaç yerine eþdeðerlerini tercih etmelerinin
önemini bir kez daha vurgulamakta yarar görmekteyiz.
Yine, önceki duyurularýmýzda da belirttiðimiz gibi, ekteki listede yer almamakla birlikte, benzer þekilde
ilacýn alýþýnda ve satýþýnda uygulanan KKÝ oranlarý arasýnda farklýlýk bulunan ilaçlara dair tespitlerinizin
kki@teb.org.tr adresine bildirilmesini rica ediyoruz
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
KKÝ Uygulamasýnda Farklýlýk Görülen Ýlaç Listesi Web Sitemizdedir.

SEHVEN UNUTULAN REÇETELER VE FATURALANDIRMA ÝÞLEMLERÝ SONRASI
OLUÞAN HATALAR HAKKINDA
(2010-01-19)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezinden
Odamýza gönderilen yazýlarda;
Kurumumuzla sözleþmeli olan eczanelerin, faturalandýrma aþamasýnda veya faturalandýrma iþlemleri
sonrasýnda oluþan hatalardan kaynaklý; döküm iptali, fatura numarasý düzeltme taleplerinin ve S.U.T.
hakkýnda sorulmak istenilen hususlarýn, Müdürlüðümüz santral telefonlarýndan dahili 115 numaradan
veya 432 39 26 numaralý hattan sorulmasý, bu hususlarla ilgili fax çekilmesi istenildiðinde de ayný
numaralý (432 39 26 ) faksýn kullanýlmasý
Ayrýca; Müdürlüðümüze teslim edilmek üzere hazýrlanan fatura eki reçetelerin sonlandýrmasýný
yapmadan önce genel kontrollerinin yapýlarak eksikliklerinin giderilmesi, eðer döküm alýndýktan
sonra herhangi bir reçete eksikliði vs. tespit edilirse döküm iptali yapýlarak gerekli düzeltmeler
yapýldýktan sonra döküm alýnmasýný ve faturalarýn sonlandýrýlarak Kuruma teslim edilmesi gerektiði
Ýfade edilmektedir.
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ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARAFINDAN YAYIMLANAN 19.01.2010
TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE FÝYATI DÜÞECEK ÝLAÇ LÝSTESÝ
(2010-01-20)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan 15.01.2010 tarihinde yayýmlanan
ve 19.01.2010 tarihinde (bugün) yürürlüðe giren ilaç fiyat listesinden, fiyatý düþecek ilaçlar tasnif
edilmiþ olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadýr.
Birliðimiz tarafýndan, hem 18.01.2010 tarihinde internet sayfamýzdan duyurduðumuz Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafýndan yayýmlanan kamu kurum iskontosu deðiþen ilaçlara ait listeler hem de Ýlaç ve
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan fiyatý düþecek ilaç listesi ecza kooperatiflerimize
ve ecza depolarýna gönderilerek eczacýlarýmýzýn bu listelerde yer alan ilaçlardan kaynaklý stok zararýnýn
telafisi konusunda gerekli takibin yapýlmasý ve bu konuda gereðini yapmayan firmalarýn tarafýmýza
bildirilmesi talep edilmiþtir.
Meslektaþlarýmýzýn stoklarýnda bulunan ilaçlar nedeniyle maðduriyetinin önlenmesi noktasýnda
gerekli takibin yapýldýðýný tüm üyelerimizin bilgisine sunarýz.
ÝEGM Tarafýndan Yayýmlanan Fiyatý Düþecek Ýlaç Listesi web sitemizdedir

SGK'YA DEVREDÝLEN KURUMLAR HK BÝLGÝLENDÝRME
(2010-01-20)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
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.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca saðlýk hizmetleri devralýnacak kiþilerin çalýþmýþ olduklarý Kurumlarýn
bu kapsam dahilinde olup olmadýðý konusunda çeþitli tereddütler yaþanmasý üzerine Birliðimiz ile
Kurumlar arasýnda çeþitli görüþmeler yapýlmýþtýr. Bu görüþmeler sonucunda alýnan bilgi,
Türk Silahlý Kuvvetleri 211 sayýlý Ýç Hizmet Kanunu kapsamýnda bulunan personel (sivil personel
dahil) ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler,
(Türk Silahlý Kuvvetleri 211 sayýlý Ýç Hizmet Kanunu kapsamýnda, SÝVÝL PERSONEL de yer aldýðýndan,
TSK bünyesinde çalýþan sivil personel Sosyal Güvenlik Kurumuna devri olmamýþtýr)
Yeþil Kartlýlar,
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Tutuklu ve Hükümlülerin,
Saðlýk hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir olmayacaðý yönündedir.
Ancak pansiyonlu okullardaki parasýz yatýlý öðrencilerin ilaç giderlerinin hangi Kurum tarafýndan
karþýlanacaðý konusunda þu an için Kurumlar arasýnda bir anlaþmazlýk olup, sorunun çözümü
konusunda Birliðimizce gerekli merciler ile görüþmeler gerçekleþtirilmektedir. Alýnan sözlü bilgi, bu
öðrencilerin saðlýk yardýmlarýnýn 15.01.2010 tarihinden önce olduðu gibi Milli Eðitim Bakanlýðýnca
karþýlanmasýna devam edileceði þeklindedir.

SGK ÖDEMELERÝNDEN DÜÞÜRÜLEN MUAYENE ÜCRETLERÝNÝN HESAPLANMASI
HAKKINDA
(2010-01-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEb web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Saðlýk Uygulama Tebliðinin 6.6.1. Ayakta tedavide hekim ve diþ hekimi muayenesi
katýlým payý tahsili baþlýklý maddesinde yapýlan düzenleme gereðince, sigortalý/hak sahibinin saðlýk
kuruluþlarýndaki muayenelerine iliþkin muayene katký payý, eczaneler tarafýndan tahsil edilmekte,
Kurum tarafýndan eczanelere yapýlan ödeme iþlemlerinde, o fatura dönemindeki muayene ücretine
iliþkin tutar, eczaneye yapýlan ödeme tutarýndan kesilmektedir.
Eczanelere yapýlan geri ödeme tutarlarýnda, Kurum tarafýndan uygulanan muayene ücreti kesintisinin
ne kadar olacaðýnýn hesaplanmasý için, hazýrlamýþ olduðumuz hesaplama tablolarý A ve B grubu
reçeteler için ayrý ayrý olmak üzere ekte yer almaktadýr.
Üyelerimiz tarafýndan ekteki tablolar doldurularak, A ve B Grubu reçeteleri için kesilen muayene
katýlým paylarý öðrenilebilecektir.
Bunun Ýçin;
1.

SGK Ödemesi aldýðýnýz aya ait döküm listelerinizi alýnýz.

2. Web sitemizde yer alan Hesaplama Tablosunda Gri renkli olan kutucuklara döküm listenizde
yer alan deðerleri giriniz.
3.

Program, SGK tarafýndan tahsil edilen muayene ücreti tutarý otomatik olarak hesaplayacaktýr.

SGK YURTDIÞI REÇETELERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ SGK YETKÝLÝLERÝ ÝLE YAPILAN GÖRÜÞME
SONUÇLARI
(2010-01-22)
Deðerli Meslektaþlar,
Yurtdýþý sigortalýlarýna ait reçetelerin karþýlanmasý ve faturalandýrýlmasý ile ilgili geçmiþte birçok
duyuru yapýlmýþ ve uygulamada standart saðlanmasýna çalýþýlmýþtýr. Ancak yine de bazý konularda
hala eksik veya yanlýþ iþlemler yapýldýðý tespit edilmektedir.
29

Ýþlemlerin hýzlanmasý, ödemelerin zamanýnda yapýlmasý ve kesintilerin azaltýlmasý için aþaðýda bahsi
geçen konulara, bir kez daha, dikkat edilmesi önemle duyurulur. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren
karþýlanan Yurtdýþý SSK Reçeteleri Kuruma aþaðýdaki þekilde teslim edilmelidir.
SGK Yurtdýþý hastalarýna ait reçetelerin karþýlanmasý aþaðýdaki örnekle izah edilmeye çalýþýlmýþtýr.
Belge üzerinde dikkat edilecek hususlar da iþaretlenerek belirtilmiþtir. Sosyal Güvenlik Sözleþmesine
Göre Saðlýk Yardým belgesi (SGSGSYB) dýþýndaki belgelerle reçete karþýlanmamalýdýr.
Sosyal Güvenlik Sözleþmesine Göre Saðlýk Yardým belgesinin (SGSGSYB) 1 ile iþaretli bölümünde
sigortalýnýn hangi ülkeden sigortalý olduðu belirtilmiþtir. Reçetelerin üzerinde bu ülkenin belirtilmesi
unutulmamalýdýr. Reçeteler, önce ülkelere göre, daha sonra ayný ülkeden sigortalý/emekli olanlar için
7 ile iþaretli bölümde verildiði sosyal güvenlik merkezine göre tasnif edilmelidir.
Belgede mutlaka Sosyal Güvenlik Merkezi'nin mührü (Belgede 6 ile iþaretli bölüm) bulunmalýdýr.
Reçetedeki hastanýn adý Belgede 4 ile iþaretli bölümde mutlaka yer almalýdýr.
Belgede 5 ile iþaretli bölüme dikkat edilmeli, bu tarihten sonraki tarihi içeren reçeteler karþýlanmamalýdýr.
Belgede 3 ile iþaretli bölümde sigortalýnýn ÇALIÞAN ya da EMEKLÝ olduðu iþaretlenmiþtir. Belgede
"Sigortalý" bölümü iþaretlenmiþ ise ÇALIÞAN (%20 katýlým paylý) olarak iþlem yapýlýr. Belgede "GelirAylýk Sahibi" bölümü iþaretlenmiþ ise EMEKLÝ (%10 katýlým paylý) olarak iþlem yapýlýr. SSK Yurtdýþý
Çalýþan-Emekli ve Yakýnlarý reçeteleri için SGK Provizyon Sisteminde DENEME çýktýsý alýnabilmesi
için; öncelikle "Kurum Kodu Giriþ" bölümünden "Kurum Kodu" bölümüne "999999" kodu, "DENEME"
adý altýnda eklenmelidir.
SSK Yurtdýþý Çalýþan ve Yakýnlarý reçeteleri için;
"Reçete Giriþ" bölümüne gelindiðinde sað tarafta yer alan "Kurum" bölümünden "999999" kodlu
DENEME kurumu seçilir.
Emekli sicili bölümüne 444444444 (9 adet 4) girilir.
Karne no bölümüne ise Z123456 girilir.
Reçetenin Hastane No, protokol no, doktor adý ve soyadý, doktor diploma no, reçete tarihi, ilaç alým
tarihi reçeteye göre girilir.
Reçete sayfa no bölümüne Bayan için 98; erkek için 99 girilir.
Daha sonra ilaçlar ve dozlarý girilir. Kaydetme iþleminden sonra reçete arkasý çýktýsý reçeteye eklenir.
Bu kodlar girilerek sistemden %20 katýlým paylý reçetelere ait Deneme çýktýsý alýnabilir.
SSK Yurtdýþý Emekli ve Yakýnlarý için;
"Reçete Giriþ" bölümüne gelindiðinde sað tarafta yer alan "Kurum" bölümünden "999999" kodlu
DENEME kurumu seçilir.
Emekli sicili bölümüne 555555555 (9 adet 5) girilir.
Karne no bölümüne Z555555 girilir.
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Reçetenin Hastane No, protokol no, doktor adý ve soyadý, doktor diploma no, reçete tarihi, ilaç alým
tarihi reçeteye göre girilir.
Reçete sayfa no bölümüne Bayan için 98; erkek için 99 girilir.
Daha sonra ilaçlar ve dozlarý girilir. Kaydetme iþleminden sonra reçete arkasý çýktýsý reçeteye eklenir.
Bu kodlar girilerek sistemden %10 katýlým paylý reçetelere ait Deneme çýktýsý alýnabilir.
SGK Yurtdýþý hastalarýna (ÇALIÞAN ya da EMEKLÝ ayrýmý olmaksýzýn) ait %10-20 katýlým paylarý
hastanýn kendisinden tahsil edilmelidir.
SGK Yurtdýþý hastalarýnýn ilaçlarý SGK Provizyon Sistemine girilmeyip, manüel faturalandýrýldýðýndan,
SGK Yurtdýþý hastalarýna ait raporlu ilaçlarýnýn bitip bitmediðinin takibi rapor arkasýndan yapýlmaktadýr.
SGK Yurtdýþý raporlu hastalarýna ait reçete karþýlanýrken rapor asýllarýnýn arkasýna öncelikle reçeteyi
yazan doktor tarafýndan reçete tarihi ve adetleriyle birlikte reçetedeki ilaçlar yazýlmýþ olmalýdýr. SGK
Yurtdýþý raporlu hastalarýna ait reçetedeki ilaçlar, doktor tarafýndan rapor aslýnýn arkasýna yazýlmamýþ
ise KESÝNLÝKLE karþýlanmamalýdýr. Daha sonra raporun aslýna eczacý verdiði ilaçlarý, adedini ve
DENEME ÇIKTISI'NDA yer alan ilaç bitim tarihlerini yazdýktan sonra, raporun aslýnýn arkalý önlü
fotokopisi çekilecek ve son olarak da rapor fotokopisine "ASLI GÝBÝDÝR" onayý yapýlacaktýr.
MUAYENE KATILIM ÜCRETÝ: SSK Yurtdýþý Reçetelerine ait muayene katýlým payý ücreti saðlýk ocaklarý
ve Aile Saðlýðý Merkezlerinde yazýlanlar için 2 TL, diðer hastane ve özel merkezlerde yazýlanlar için
3 TL muayene katýlým ücretinin hastalardan tahsil edilmesi gerekmektedir. 01/10/2009 tarihinden
sonra verilen reçetelerde muayene katýlým ücretleri döküm listelerinde ve teslim dilekçesinde toplam
olarak belirtilmelidir. Faturada muayene katýlým ücretlerinin belirtilmesine gerek yoktur.
2-) Sosyal Güvenlik Sözleþmesine Göre Saðlýk Yardým belgesinin (SGSGSYB) 3 ile iþaretlenmiþ
bölümde % 20, gelir/aylýk sahibi iþaretlenmiþse % 10 ilaç katýlým payý alýnacaktýr. Aksi durum,
kurumdan fazla para talebi ya da sigortalý maðduriyetine yol açacaktýr.
3-) Faturalarýn teslimi mutlaka dilekçe (EK-1) ile olmalýdýr.
4-) Fatura kesilirken aþaðýdaki kalemlerin mutlaka yazmasý gerekir.
REÇETE BRÜT TUTARI
ÝSKONTO TUTARI
KATILIM PAYI
NET/ÖDENECEK TUTAR
(Faturada sadece "Net Tutar"ýn yazýlmasý KABUL EDÝLMEYECEKTÝR)
Faturada muayene ücretlerinin belirtilmesine gerek yoktur.
5-) Reçete arkalarýnda protokolde de belirtildiði gibi mutlaka provizyon "DENEME ÇIKTISI" ver
alacaktýr. Hasta Listesi standart olacaðýndan (Md.8) Byte, Farmakom gibi baðýmsýz eczane otomasyon
programlarýndan reçete çýktýsý ve hasta listesi hazýrlamaya gerek yoktur.
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6-) Provizyon alýnarak karþýlanan reçetelerde olduðu gibi yurtdýþý sigortalýlarýnýn reçetelerinde de,
protokolün 3.2.3 maddesine titizlikle uyulmalýdýr.
7-) Reçetelerin aylýk olarak Kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.
8) Karþýlanacak reçetelerde ve YURTDIÞI SSK fatura kesiminde aþaðýdaki yol izlenecektir.
Reçeteler önce ülkelere gere tasnif edilecektir.
Daha sonra her ülke kendi içinde SGSGSYB'nin verildiði Müdürlük/Sosyal Güvenlik Merkezine göre
ayrýlacaktýr.
Bu þekilde ülke ve Sosyal Güvenlik Sözleþmesine Göre Saðlýk Yardým belgesinin (SGSGSYB) verildiði
müdürlük ayrýmý yapýlmýþ gruplarýn her birine ayrý liste hazýrlanacak ve ayrý fatura kesilecektir.
(Almanya/Adana. Almanya/Ýskenderun. Belçika/Tarsus gibi)
Emekli/çalýþan/raporlu, kendisi/yakýný ayrýmý yapýlarak fatura kesilmesi gerekmez, tek faturada
gösterilebilir.
Hasta listesi standart hale getirilmiþtir. (EK-2) Sigortalýnýn veya aylýk sahibinin adý/soyadý kýsmýna
Sosyal Güvenlik Sözleþmesine Göre Saðlýk Yardým belgesinin (SGSGSYB'nin) 3 no'lu bölümündeki
kiþinin adý ve soyadý kýsaltma yapýlmaksýzýn yazýlmalýdýr.
Hastanýn adý/soyadý kýsmýna; reçete sahibinin adý soyadý kýsaltma yapýlmaksýzýn yazýlmalýdýr.
Yakýnlýðý kýsmý: SGSGSYB'nin 4 no'lu bölümündeki saðlýk yardýmýndan yararlanacak olanlar hakkýndaki
bilgilerden doldurulacaktýr( EÞÝ/KIZI/OÐLU/ANNESÝ/BABASI gibi).
Formüler Rumuzu ve Dosya No kýsmýna; SGSGSYB'nin 2 no'lu bölümündeki rumuz ve 3 no'lu
bölümdeki dosya numarasý yazýlacaktýr. (Örnekte 2 ile iþaretli bölüm)
Tedavi ile ilgili iþlem tarihi, reçete tarihidir.
Diðer sütunlara deneme çýktýsýnda yer alan tutarlar yazýlacaktýr.

SIBUTRAMIN ÝÇEREN ÝLAÇLARA UYGULANAN GERÝ ÇEKME ÝÞLEMÝ HAKKINDA
(2010-01-25)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;

T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan Birliðimize gönderilen 22.01.2010 tarih
006064 sayýlý yazý ile,
Sibutramin ihtiva eden ilaçlarýn kardiovasküler hastalýðý olanlarda risk oluþturduðu gerekçesiyle, Avrupa
Ýlaç Ajansý tarafýndan ruhsatlarýnýn askýya alýnmasý ve Avrupa Birliði pazarýndan kaldýrýlmasý nedeniyle, Abbott
Lb. Ýth. Ýhr. Ve Tic. Ltd. Þti. adýna ruhsatlý olan Reductil 10 mg Kapsül ve Reductil 15 mg Kapsül adlý
müstahzarlarýn tüm serilerinin tedbiren, 15 Aðustos 1986 tarih ve 19196 sayýlý Resmi gazetede yayýmlanan
Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve
Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelike göre eczane, ecza deposu, hastane seviyesinde piyasadan toplatýlmasý
ve satýþýnýn durdurulmasý gerektiðinin ilgili firmaya duyurulduðu bildirilmektedir.
Bilgilerinizi, anýlan ürünlerin eczanelerin stoklarýnda bulunan tüm serilerinin ilgili depolara ve ruhsat sahibi
firmaya iade edilmesi konusunda üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini rica ederim.
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SGK DENETLEMELERÝ HAKKINDA

(2010-01-25)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
21.01.2010 tarihinde Odamýz Genel Sekreteri Ecz. Ersun ÖZKAN, Odamýz Saymaný Ecz. Hakan
FENNÝBÝLEK, Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ ve Hatay, Mersin, Osmaniye
Eczacý Odasý Temsilcileri, SGK Denetlemeleri, denetimlerde yaþanan sorunlar ve denetim sonrasý
hazýrlanan raporlar ile ilgili olarak SGK Baþkanlýðý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü Ýlaç
ve Eczacýlýk Þube Müdür Yardýmcýsý Ecz. Belma DEMÝR, SGK Kurum Avukatý Sitare LOGOÐLU ve
SGK Denetçi Eczacýlarýndan Ecz. Mustafa ÖZKANAT Ýle bir görüþme yapýlmýþtýr.
Yapýlan bu görüþmede denetlemelerde ve denetleme sonrasý hazýrlanan raporlardan dolayý
meslektaþlarýmýzýn yaþadýðý sýkýntýlar kurum yetkililerine iletilmiþtir. Ayrýca yapýlan denetlemelerde
meslektaþlarýmýzýn cezai iþleme maruz kalmasýna neden olan konu baþlýklarýnýn ve 2009 protokolünün
ceza maddeleri ile sgk denetleme tutanaðýnýn bir kez daha meslektaþlarýmýza duyurulmasýna karar
verilmiþtir.
Buna göre;
1) Eczanelerimizde yapýlacak denetlemelerde süresi dolmamýþ raporlarla birlikte günü geçmiþ
raporlarýn da bulunmasýnýn eczacý açýsýndan sorun yaratacaðý ve günü geçmemiþ raporlarla ayný
iþlemin yapýlacaðý bildirilmiþtir. Eczanelerde, rapor ya da rapor fotokopisi bulunmamasý gerekmektedir.
2) Kupürü kesilmiþ ve poþet içerisinde bulunan ilaçlarýn sahiplerini mutlaka reçete fotokopisi veya
reçete bilgisayar çýktýsý ile belgelendirmek gerekmektedir. Poþet veya ilaç kutularýnýn üzerine sadece
hasta veya hasta yakýnýnýn isminin yazýlý olmasý yeterli deðildir. Ayrýca hasta veya hasta yakýnlarý
tarafýndan kullanýlmadýðý gerekçesi ile eczaneye teslim edilen ilaçlar da ayný þekilde deðerlendirilecektir.
3)

Eczanelerde nüfus kâðýdý fotokopilerinin bulundurulmamasý gerekmektedir.

4) Reçete arkasý imzalarýn mutlaka ilaçlarý alan kiþiye ait olmasýna dikkat edilmeli; ilacý alan kiþi
hastanýn 1. Derece yakýný deðil ise mutlaka TC Kimlik Numarasý yazýlmalý, özellikle çocuk hastalarýn
reçete arkasýnda ilaçlarý alan kiþinin adý soyadý yazýlmalýdýr. 2-3 aylýk bebeklere ait reçete arkalarýna
ilaçlarý teslim alan kiþinin ad  soyad ve imzasýnýn olmasýna dikkat edilmesi gerekmektedir.
5) Eczanelerde hiç bir þekilde saðlýk karnesi bulundurulmayacaktýr. (vizesi dolanlar dâhil). Hastalarýn
unuttuðu karneler ilgili birimlere (SGK Sosyal Güvenlik Merkezlerine) teslim edilmelidir.
6) Eczanelerde miadý dolmuþ ilaç bulunmamasý gerekmektedir. Miadý dolup, imha edilmek üzere
eczanede bekleyen ilaçlarýn küpürlerinin üzerleri çizilerek iptal edilmedir.
SGK ECZANE DENETÝM TUTANAÐI, PROTOKOLÜN CEZAÝ MADDELERÝ, web sitemizde yer almaktadýr.

KURUM TABÝPLÝÐÝ VE ÝÞ YERÝ HEKÝMÝ REÇETELERÝNÝN KARÞILANMASI
HAKKINDA

(2010-01-25)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

SGK yetkilileri ile yapýlan görüþme sonucunda; Kamu Personeli Saðlýk Hizmetlerinin SGK ya devri
reçetelerinin karþýlanmasý ile ilgili sonrasýnda kurum tabipliði ve iþ yeri hekimliði
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aþaðýdaki hususlarýn hatýrlatýlmasýna gerek duyulmuþtur.
·

Kurum tabibi, ilgili kurumda çalýþan kamu personeli (memur) reçetelerini yazabilecektir.

·
Ýþ yeri hekiminin yazdýðý SSK kapsamýndaki çalýþanlara ait reçeteler 15 Ocak öncesinde olduðu
gibi karþýlanabilecektir.
·
Bünyesinde kamu personeli ile birlikte SSK kapsamýnda çalýþan bulunan kurumlarda (örneðin;
belediyeler) memur reçetelerinin kurum tabibi, SSK kapsamýndaki çalýþan reçetelerinin iþ yeri hekimi
tarafýndan yazýldýðýna dikkat edilmelidir.
·
Kurum tabibi ve iþ yeri hekimi reçetelerinin aile hekimi reçetelerindeki gibi uzman hekim
statüsünde deðerlendirilmemesi gerekmektedir. Yani kurum tabibi ve iþ yeri hekimi, uzman hekimce
reçetelendiðinde ödenen ilaçlarý yazamaz.

EYLEM' DEKÝ TEKEL ÝÞÇÝLERÝNÝN ÝLAÇ ÝHTÝYAÇLARI HAKKINDA
(2010-01-26)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Yaklaþýk 45 gündür Ankara da eylemde bulunan Tekel iþçileri ciddi anlamda saðlýk ve barýnma
sorunu yaþamaktadýrlar. 27.01.2010 tarihinde bir grup eczacý meslektaþýmýz, Tekel iþçilerine destek
vermek amacý ile Ankaraya gidilecektir.
Tekel iþçilerinin yaþadýklarý saðlýk sorunlarýna bir nebze de olsa çözüm olmak amacý ile aþaðýda
listesi bulunan ilaç gruplarýndan Ankaraya götürmeyi planlýyoruz. Destek vermek isteyen
meslektaþlarýmýz yarýn saat 15.00e kadar bu ilaçlarý odamýza teslim edebilirler.
Ayrýca gitmek isteyen meslektaþlarýmýz için hareket tarihi ve saati aþaðýdaki gibidir.
Ýhtiyaç duyulan Ýlaç Gruplarý:
Aðrý Kesiciler, Göz Damlasý, Mantar Pomadý, Mide ilacý, Antibiyotik, Vitamin
Hareket Tarihi : 27.01.2010
Yer

: Tren Ýstasyonu

Saat

: 19.30

SGK'NIN 23.01.2010 VE 26.01.2010 TARÝHLÝ KAMU KURUM ÝSKONTOSU DÜZENLEMELERÝ
(2010-01-27)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden, 22.01.2010 ve 26.01.2010 tarihlerinde
yayýmlanan listelerle toplam 56 kalem ilacýn kamu kurum iskontosu düþürülmüþtür.
Söz konusu listeler web sitemizdedir.
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SGK DÝYALÝZ-MOR VE TURUNCU REÇETELERÝNÝN KARÞILANMASI HAKKINDA
(2010-01-27)

Deðerli Meslektaþlar,

Bilindiði üzere 20.11.2009 tarihinde yaptýðýmýz duyuru ile hukuki süreç devam ettiðinden dolayý
Maliye Bakanlýðýna baðlý Konsolide Bütçeye baðlý Kurumlarýn ve Yeþil Kart hastalarýna ait EritropoietinDarbepoetin ve Diyaliz Solüsyonlarý reçeteleri ile Mor ve Turuncu Reçeteye tabi ilaçlarýnýn (2009
protokolünün 3.7 maddesinde belirtilen ilaçlar) daðýtýmýna son verilmiþti. Ancak 15.01.2010 tarihi
itibariyle Maliye Bakanlýðýna baðlý Konsolide Bütçeli tüm Kurumlar (Türk Silahlý Kuvvetleri ve
Jandarma hariç) , Belediyeler, KÝTler SGK kapsamýna girdiðinden dolayý; 15 Ocak 2010 tarihinden
itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamýnda (15 Ocaktan önce Maliye Bakanlýðýna baðlý Konsolide
Bütçeli tüm Kurumlar, Belediyeler, KÝTler de dahil olmak üzere) karþýlanan diyaliz solüsyonlarý,
eritropoetin-darbepoetin preparatlar ile turuncu ve mor reçeteli ilaçlar limitli tur sistemine dâhil
olmuþtur. Bu nedenle 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren SGK Kapsamýna giren bu reçetelerin eczaneler
tarafýndan limit dâhilinde karþýlanmasý, eczanenin limiti dolu ise hastanýn Eczacý Odasýna yönlendirilmesi
gerekmektedir.
Odamýz web sayfasýndaki diyaliz ve kan ürünü sýralý eczane listesi incelendiðinde, sistemdeki
eczanelerden büyük kýsmýnýn henüz bir adet diyaliz/kan ürünü reçetesi karþýlayamadýðý; buna mukabil
bazý meslektaþlarýmýzýn da limit aþýmý yaptýðý gözlenmektedir. Turun daha hýzlý ve saðlýklý yürümesi
için meslektaþlarýmýzýn limit aþmamaya dikkat etmesi gerekmektedir.
Bir önemli konuda; limitli tur sistemine dâhil olup da, hastanýn acil ihtiyacý olan özellikle kan ürünü
ve faktör reçetelerini karþýlamaktan çekinen meslektaþlarýmýzla ilgili olarak da yoðun þikâyet
gelmektedir. Saðlýk Uygulama Tebliði hükümlerine uygun reçetelerin karþýlanmamasý, reçete/kurum
ayrýmý yapýlmasý Protokole göre fesih cezasý ile cezalandýrýlmaktadýr. Bu yüzden bu tip reçeteleri
karþýlamak istemeyen ya da karþýlayamayan meslektaþlarýmýzýn limitli tur sýrasýndan çýkmalarý
gerekmektedir.
Limitli tur sistemine tabi olan reçeteleri karþýlayan eczaneler tarafýndan TEB Reçete Provizyon
Sistemine reçetelerin günlük girilmesi, eczane limitlerinin Eczacý Odamýz tarafýndan günlük iþlenmesi
web sayfamýzda þeffaf ve herkes tarafýndan görülebilmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. 15.01.2010
tarihinden itibaren Konsolide bütçeli Mor ve Turuncu, Diyaliz Solüsyonlarý ve Eritropoietin-Darbepoietin
reçetelerinin giriþlerinin TEB Provizyon Sistemine SGK olarak yapýlmasý gerekmektedir.
Meslektaþlarýmýzýn üst limitli tur sistemi hususunda daha dikkatli davranmasý, limiti dolan
meslektaþlarýmýzýn tur bitmeden kesinlikle reçete karþýlamamasý, turun en kýsa zamanda dönebilmesi
açýsýndan önemlidir. Limiti dolan eczanelerde hastalarýn ilaca daha kolay eriþimi ve sýkýntý yaþanmamasý
için hastalarýn Eczacý Odasýna yönlendirilmesi önemle duyurulur.

BÝRLÝÐÝMÝZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCUNDA, YURT DIÞINDAN MEZUN
KÝÞÝLERE DENKLÝK VERÝLMESÝNE ÝLÝÞKÝN YÖK TARAFINDAN YAPTIRILAN SINAV
ÝPTAL EDÝLDÝ
(2010-01-28)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
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Birliðimiz tarafýndan, Yurt dýþýndaki eczacýlýk fakültelerinden mezun olan kiþilere denklik verilebilmesi
ve bu kiþilerin Türkiyede eczacýlýk yapabilmeleri için, 08.09.2008 tarihinde Yüksek Öðretim Kurulu
tarafýndan yaptýrýlan sýnavýn iptali için açýlan davada, 09.03.2009 tarihinde, T.C. Ankara 11.Ýdare
Mahkemesi tarafýndan, dava konusu iþlemin yürütülmesinin durdurulmasýna oy birliðiyle karar
verilmiþ ve bu karar Birliðimiz tarafýndan duyurulmuþtu.
Yapýlan yargýlama sonucunda, T.C.Ankara 11.Ýdare Mahkemesi davamýzý haklý bularak, Yurtdýþý
Yükseköðretim Diplomalarý Denklik Yönetmeliði hükümleri uyarýnca dava konusu sýnavýn iki aþamalý
olarak ve bu aþamalar arasýnda da iki aylýk bir süre býrakýlmak suretiyle yapýlmasý ve sýnavda baþarýlý
olabilmek için asgari 60 puan alýnmasý gerektiði halde, 13.08.2008 tarihli Yüksek Öðretim Genel
Kurulu kararý ve 2008 Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denklik Yönetmeliði uyarýnca Seviye Tespit
Sýnavý Kýlavuzu hükümlerine dayanýlarak, Yönetmelik hükümlerine aykýrý þekilde ilgililerin sýnavýn
1.aþamasýndan muaf tutularak 2.aþama sýnavda baþarýlý olabilmek için alýnmasý gereken asgari
baþarý puanýnýn 50 puan olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleþtirilen dava konusu sýnavýn hukuka
ve mevzuata uygun bulunmamasý gerekçesiyle iptaline 20.11.2009 tarihinde oybirliðiyle karar
vermiþtir.
09.03.2009 tarihinde alýnan yürütmeyi durdurma kararýna raðmen, bu þekilde denklik alarak eczane
açmýþ kiþilerin ruhsatlarýnýn iptali gerektiði halde, mahkemeden çýkacak esas kararý bekleyerek bu
eczanelerin faaliyetine devam etmesini saðlayan otoriteleri, T.C.Ankara 11.Ýdare Mahkemesinin
20.11.2009 tarihli esas kararý gereðince bir kez daha göreve çaðýrýyor ve bu eczanelerin faaliyetlerine
devam etmesinin açýk bir þekilde hukuk ihlali olacaðýný bildirerek konunun takipçisi olacaðýmýzý ilan
ediyoruz.
Türk Eczacýlarý Birliði
Merkez Heyeti
T.C.Ankara 11.Ýdare Mahkemesinin 2008/2214 Esas Numaralý Kararý web sitemizdedir

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.
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OCAK 2010 YENÝ AÇILAN ECZANELER
ÖZONUR ECZANESÝ
Ecz. Tevfik ÖZONUR

Ýlimiz Karataþ Ýlçesi Yeni Mahalle Atatürk Caddesi 4 Sokak No:24/D

NÝSAN ECZANESÝ
Ecz. Hakan KURU

Ýlimiz Kozan Ýlçesi Tepecikören Köyü No:128

OCAK 2010 KAPANAN ECZANELER
Ecz. Yusuf BAÞAK
BAÞAK Eczanesi

Ecz. Þenay KÜÇÜKTATIL
ÞENAY Eczanesi

OCAK 2010 NAKÝL OLAN ECZANELER
ÝSTÝKLAL ECZANESÝ
Ecz. Gönül ALTINAY
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Kurtuluþ Caddesi, No:131-D adresinde bulunan ÝSTÝKLAL Eczanesini, ayný isim
altýnda Mersin Ýli Tarsus Ýlçesi Yenice Beldesi Atatürk Caddesi, Sarýgül Apt.158/B adresine nakil,
RENÝN ECZANESÝ
Ecz. Elif DUYGUN DALGIÇ
Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Sinanpaþa Mahallesi Kozanyolu Kavþaðý No:207 adresinde bulunan RENÝN
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Çýnarlý Mahallesi Borsa Çýkmazý 61019 Sokak
Pamuk Apt. Zemin Kat No:3 adresine nakil,
NÝL BERA ECZANESÝ
Ecz. Ömer DEMÝR
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Barýþ Mahallesi 58 Sokak No:20 adresinde bulunan BARKAL Eczanesini, NÝL
BERA ismi altýnda Ýlimiz Çukurova Ýlçesi 100. yýl Mahallesi 85341 Sokak No:3 adresine nakil,
MERKEZ ECZANESÝ
Ecz. Turgut DONMA
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Alimünif Caddesi 87 Sokak No:1 adresinde bulunan MERKEZ Eczanesini, ayný
isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Barýþ Mahallesi 50124 Sokak No:20 adresine nakil,
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SERVET ECZANESÝ
Ecz. Nimet GEZER ARIK
Ýlimiz Kozan Ýlçesi Þevkiye Mahallesi Adana Caddesi No:14/1 adresinde bulunan SERVET Eczanesini
, ayný isim altýnda Ýlimiz Kozan Ýlçesi Varsaklar Mahallesi Sýrkýntý Caddesi No:218 adresine nakil,
KUBÝLAY ECZANESÝ
Ecz. Kubilay Ali EVMEZ
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yurt Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarý Demirkol Apt.Zemin Kat No:82/B
adresinde bulunan KUBÝLAY Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Çukurova Ýlçesi Kurttepe Mahallesi
Süleyman Demirel Bulvarý Demirkol Apt. Zemin Kat No:82/A adresine nakil,
OLGUN ECZANESÝ
Ecz. Olgun GÜNDOÐAN
Ýlimiz Ýmamoðlu Ýlçesi Hürriyet Mahallesi 121/5 Sokak No:1/B adresinde bulunan OLGUN Eczanesini,ayný
isim altýnda Ýlimiz Çukurova Ýlçesi Mahfesýðmaz Mahallesi 79097 Sokak No:3 adresine nakil,
EKÝN ECZANESÝ
Ecz. Gönül KOCA
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yeþilyurt Mahallesi Mavi Bulvar Eski Baraj Lisesi Karþýsý No:13/R adresinde
bulunan EKÝN Eczanesini,ayný isim altýnda Ýlimiz Sarýçam Ýlçesi Yeþiltepe Mahallesi 127 Sokak No:2
adresine nakil,

VEFAT ve BAÞSAÐLIÐI
Ecz. Özkan ELMACInýn Aðabeyi
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OCAK AYI FAALÝYET ÖZETÝ
4 OCAK 2010
DSP Adana Ýl Baþkaný Þenol PEKTAÞ ve DSP Adana Milletvekili Mustafa VURAL, Yönetim
Kurulumuza nezaket ziyaretinde bulundu.

5 OCAK 2010
Adananýn düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. yýl dönümü münasebetiyle, Yönetim Kurulumuz
Atatürk Anýtýna çelenk koyma törenine katýldý.

8 OCAK 2010
Ýlimizde tütün ve tütün ürünleriyle mücadele ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde oluþturulan Ýl Tütün
Kontrol Kurulu toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ katýldý.

11 OCAK 2010
Defterdarlýk Muhasebe Müdürü Abdulkadir BÜYÜKFIRAT, Yönetim Kurulumuza ziyarette bulundu.
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN 4 Aralýk süreci ile ilgili Demokratik Sol Halk Partisi
Ýl Yönetimine bilgi verdi.
Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT Çukurova TVye canlý yayýn konuðu olarak katýldý.
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12 OCAK 2010
Odamýzda bölge temsilci toplantýsý yapýldý. Toplantýda, mesleðimizde yaþanan son geliþmeler
akatarýldý.

Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný ve Yönetimi Odamýza nezaket ziyaretinde bulundu.
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14 OCAK 2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Orhan ATALAY, Yeþil Kart ve
Konsolide Bütçe ödemeleri ile ilgili Defterdarlýk Muhasebe Müdürü Abdulkadir BÜYÜKFIRAT ile
görüþmeye gittiler.
37. Dönem Merkez Heyeti 2. Baþkanlar Danýþma Kurulu Toplantýsýna katýlmak üzere, Oda Baþkanýmýz
Ecz. Burhanettin BULUT ile Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ankaraya gittiler.

21 OCAK 2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN, sorumluluðunda bulunan TÜZÜN ve BAHAR temsilcilik
bölgelerindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý. Yapýlan toplantýda; mesleðimizde yaþanan son geliþmeler
ve bölgesel sorunlar tartýþýldý.
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21 OCAK 2010
21.01.2010 tarihinde Odamýz Genel Sekreteri Ecz. Ersun ÖZKAN, Odamýz Saymaný Ecz. Hakan
FENNÝBÝLEK, Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ ve Hatay, Mersin, Osmaniye
Eczacý Odasý Temsilcileri, SGK Denetlemeleri, denetimlerde yaþanan sorunlar ve denetim sonrasý
hazýrlanan raporlar ile ilgili olarak SGK Baþkanlýðý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü Ýlaç
ve Eczacýlýk Þube Müdür Yardýmcýsý Ecz. Belma DEMÝR, SGK Kurum Avukatý Sitare LOGOÐLU ve
SGK Denetçi Eczacýlarýndan Ecz. Mustafa ÖZKANATýnda bulunduðu toplantýya katýldýlar.

26 OCAK 2010
Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ, sorumluluðunda bulunan GÜZÝN, EMREGÜN
VE SAYGIN temsilcilik bölgelerindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý. Yapýlan toplantýda; mesleðimizde
yaþanan son geliþmeler ve bölgesel sorunlar tartýþýldý.
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27 OCAK 2010
Yönetim Kurulu Üyemiz Uzm. Ecz. Ahmet Han ALPMAN, sorumluluðunda bulunan GÖKPINAR ve
GÜLTEKÝN temsilcilik bölgelerindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý. Yapýlan toplantýda; mesleðimizde
yaþanan son geliþmeler ve bölgesel sorunlar tartýþýldý.
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27 OCAK 2010
Yaklaþýk 50 gündür Ankara da eylemde bulunan ciddi anlamda saðlýk ve barýnma sorunu yaþayan
Tekel iþçilerine destek vermek amacý ile bir grup eczacý meslektaþýmýz Ankaraya gitti.

28 OCAK 2010
Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT, Yeni Adana Gazetesine mesleðimizde yaþanan son
geliþmelerle ilgili röportaj verdi.
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