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Baþkan

2009 YILI
SEÇÝMLÝ OLAÐAN GENEL KURUL
AÇILIÞ KONUÞMASI
Deðerli Meslektaþlarým
Deðerli Basýn Emekçileri,
Deðerli Misafirler,
Hepiniz hoþ geldiniz.
Kongreler mesleðimizin içinde bulunduðu
durumu, bu durumun bireysel ve toplumsal
etkilerini irdelememize, ayrýca dünyada ve
ülkemizde yaþananlara iliþkin fikirlerimizi
paylaþmamýza olanak saðlýyor. Özellikle
mesleðimiz açýsýndan, bu zorlu dönemde
kongremizin sorunlarýmýzýn çözümüne katký
yapmasýný umuyor, katýlýmýnýzdan dolayý hepinize
teþekkür ediyorum.
Devamý 2de

Eylül 2009

ADANA ECZACI ODASI 20082009 YILI SEÇÝMLÝ OLAÐAN
GENEL KURULU YAPILDI.
Odamýzýn 2009 yýlý Seçimli Olaðan Genel
Kurulu 26 Eylül Cumartesi günü Seyhan
Oteli Güney Balo Salonunda yapýldý. 27
Eylül 2009 Pazar günü Odamýz hizmet
binasýnda seçimler gerçekleþtirildi.
Kongremizin açýlýþ konuþmasýný Oda
Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT yaptý.
Genel Kurulumuza 492 meslektaþýmýz
katýldý. Genel Kurulumuzu, Divan Baþkaný
olarak Ecz. Öner KÜÇÜKYALÇIN, Divan 2.
Baþkaný Ecz Mahmut SÖNMEZ, Üye Ecz
Burcu ERDAÞ ile Üye Ecz Gülen ÖZEL
yönetti.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Genel
Sekreter Ecz Ali Yücel SEÇKÝ, Yönetim
Kurulu Mali Raporunu Sayman Ecz Hakan
FENNÝBÝLEK, Denetleme Kurulu Raporunu
Denetleme Kurulu Baþkaný Ecz. Alev
ERSAN, Haysiyet Divaný Raporunu Haysiyet
Divaný Baþkaný Ecz Bilge ÜSTEKÝDAÐ
sundular.
Devamý 8de

GÜNCEL
Meslek örgütlerimiz mesleðimizin geliþmesi için hizmet üretirler. Gerek ekonomik gerekse
mesleki geliþim için yapýlan çalýþmalarýn yanýnda, meslek örgütlerimizin en temel iþlevlerinden
biri de, birer sivil toplum örgütü olarak hükümetlere yönelik baský görevini yerine getirmektir.
Bu anlamda sivil toplum örgütleri ülke demokrasisinin vazgeçilmez olgularýndandýr. Sivil toplum
kuruluþlarýnýn demokratik yöntemler kullanarak hükümetlere baský görevi yapmasý, yönetim
erkine katýlmasý ve siyasette etkin olmasý, toplumsal geliþmeye katký saðlar. Tabi bu geliþmede
ülke yöneticilerin sivil toplum örgütlerine bakýþý da çok önemlidir. Siyasi erk, meslek örgütlerini,
sivil toplum örgütlerini kendilerine rakip görmemelidir. Aksine; eleþtirilerden faydalanmalý,
sinerji yaratmalýdýr. Her meslek örgütünün kendi sorumluluðu olan konularda etkin olmasý,
ortak çalýþma yapýlmasý, geliþmiþlik kriterlerinden biridir.
Ancak bugün ülkemizde -anlamsýz bir- kurumlar arasý rekabet, her alanda kendini
hissettirmektedir. Demokrasi kültürümüzün eksikliðinin yarattýðý bu çatýþma, ayrýþmaya hizmet
etmektedir. Unutmayalým ki, ülkemiz kültürü ve tarihi ile, bu tür giriþimlerin esiri olmayacaðýný
defalarca ispatlamýþ olgunluktadýr. Ancak burada temel problem; daha hýzlý geliþmenin önüne
konulan engellerin, hiçbir zaman eksik olmamasý ve kendini sürekli yenilemesidir.
Ülkemizde yapýlan siyaset sorunlarý çözmeye yetmiyor. Ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak
her alanda sorunlarla boðuþuyoruz. Taraf ve karþý-taraf mantýðý dýþýnda politika üretememe,
çözümsüzlüðe yol açmaktadýr. Biz bertaraf deðiliz, ama kendi tarafýmýzý yaratmak, yaþatmak,
büyütmek için uðraþ vermekteyiz.
Hepimiz deðiþiyoruz. Ýçten içe yaþadýðýmýz bu deðiþimi hissetmek de zor deðil. Fakat ülkemizin
tek deðiþmeyeni ne yazýk ki siyasetçilerin davranýþ modelleri, siyaset yapma anlayýþlarý...
Ama toplum farklý bir siyaset anlayýþý beklentisi içinde. Neyse ki bütün kýþkýrtmalara karþýn
saðduyusunu da kaybetmiþ deðil. Çözümün yegâne yolu da bu; toplumsal hoþgörüyü
kaybetmemek. Tabi ki toplumsal ayrýþma sorunu kadar ülkemizin insan haklarý, özgürlük,
demokrasi, iþ, aþ sorunlarý var. Bunlarýn çözümü için siyasetin kalitesini, ayrýþtýrýcý deðil,
bütünleþtirici anlayýþlarý yükseltmemiz, bu anlayýþlarý çoðaltmamýz gerekiyor.
Dünyada çaðdaþ düþünce modelleri üstüne evrensel fikirler tartýþýlýyor. Siyaset haricinde
bilinen baþka bir demokratik yöntem yok. Demokrasi gibi temel tanýmlamalar küresel kabul
kriterleri içerisinde birbirine yakýnlaþýyor. Zira bize göre demokrasi olmaz, artýk bizim
yasalarýmýz için de demokrasinin baðlayýcýlýðý olan evrensel normlar olmalý. Burada esas olan
þu; bizler demokrasiyi hissetmek için farklarý ortadan kaldýrmalýyýz. Her þeyden önce toplumun
korkusuz, âmâsýz ve fakatsýz bir demokrasiye ihtiyacý var. Demokrasiyi korkusuz yaþamak
için, onu hissederek istemeliyiz. Ülkemizde yaþadýklarýmýz yalnýz aklýmýza kazýnmaz, duygulara,
hislere de iþler. Sevgi, anlayýþ, hoþgörü, adalet, merhamet gibi duygular eksik olduðunda
hissiyatý da bitirir. Açýkçasý tüm sorunlarýmýzý aþmak adýna toplum olarak demokrasiye sahip
çýkma refleksini, yani hissiyatýmýzý ve inancýmýzý güçlü tutmamýz gerekiyor.
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Tabi yine burada da tüm bunlarý aþacak olan da siyasetin kendisidir. Siyaset, farklý anlayýþlar
arasýnda eþitliði savunmaktýr. Bu farklý anlayýþlar tartýþýldýkça geliþmenin de önünü açacaktýr.
Kapalý, gizli, halký yok sayan, halkýn saðduyusuna itibar etmeyen anlayýþlar ancak çaðdaþ
siyasetin etkinliði ile aþýlabilir.
Mesleðimizin son yýllarýna baktýðýmýzda hükümet üzerine baský görevi yapmak bir yana, varlýk
mücadelesi dýþýnda bir hak aramaya giremediðimiz görülecektir.
Bir yanda ekonomik dayatmalar diðer yanda yasa ve mevzuat zorlamalarý. Geçmiþ iki yýlda
eczacýya karþý yapýlanýn tek tarifi var. Dayatma uygulamalarý.
Her zaman olduðu gibi alýþýk olduðumuz üzere yine bir bayram arifesinde Ýlaç Fiyat
Kararnamesinde deðiþiklik yapýldýðý resmi gazete tarafýndan duyuruldu.
Jenerik ilaçlarda %80 olan referans fiyat tabaný %60'a indirildi. %60 referans fiyat uygulamasýnýn
yürürlük tarihi ise tüm jeneriklerde 45 gün sonra, 20 yýldan eski ve PSF'si 10 TL'nin üzerinde
ilaçlarda ise 30 Nisan 2010.
Deðiþtirilen Saðlýk Uygulama Tebliði ile birlikte serbest eczanelerin kamu kurum ýskonto yükü
%24'e çýkarýlýyor.
%60'lýk referans fiyat uygulamasý ilaç fiyatlarýnda %15'lik bir düþüþe yol açacak. Bu uygulama
ciddi oranda bedelsiz kamulaþtýrma anlamýna geliyor. Tabi eczacýlara çýkartýlan fatura bununla
da sýnýrlý deðil.
SUT'ta yapýlan bir diðer deðiþiklik ile muayene ücretlerinin bir bölüm yükü de yine eczacýlara
ihale ediliyor.
Yani, muayene ücretleri tekrar eczanelere yüklendi. Birinci basamak saðlýk kuruluþlarý ve aile
hekimlerinde 2 TL, eczaneden tahsil edilecek.
Ýkinci ve üçüncü basamak saðlýk kuruluþlarýnda 8 TL olan 3TL'lik tutarý
Özel saðlýk kuruluþlarýnda ise 15 TL muayene ücretinin 3 TL'lik tutar ise yine muayeneye
iliþkin reçete ile eczanelere müracaat aþamasýnda eczaneden tahsil edilecek.
Tüm bu deðiþiklikler, eczane ekonomisi açýsýndan da önemli bir küçülmeye iþaret ettiði gibi,
yine eczane içindeki bürokrasiyi artýracak. Son yýllarda yapýlan tüm düzenlemeler gibi ilaç
harcamalarýnýn yükü yine eczacýlar ve hastalar arasýnda paylaþtýrýlýyor.
2009 yýlýnda Ýlaç Pazarý yüzde 20 büyüdü. Hükümet tüm kesimlerde küçülme var iken ilaçta

3

GÜNCEL
büyümenin hesabýný bizden ve hastalardan sormaya çalýþýyor. Biz mi büyüttük bu pazarý?
Bunun için eczanelerin daha çok büyümesi gerekirdi. Büyüdü mü? Hayýr, büyümedi. Eczaneler
büyümüyor. Çokuluslu ilaç þirketleri büyüyor. Peki, bu büyümenin bedelini kim ödüyor? Bu
büyüme, büyümede hiç suçu olmayan eczaneye ve hastaya fatura ediliyor. Nüfusa dayalý
faktörler ve talep artýþý gibi olaðan büyüme dýþýnda, pazarýn büyümesinin nedeni akýlcý ilaç
kullanýmýnýn olmamasý, eþdeðer ilaç politikalarýnýn doðru uygulanmamasý, ilaç þirketlerinin
promosyon faaliyetlerinin denetlenememesi, Türkiyenin hastalýk temelli tedavi kýlavuzlarý
olmamasý asýl büyüme sebebidir.
Ýlaç fiyatlarýndaki bu kadar radikal bir düþüþ, eczane ekonomisine çok ciddi bir biçimde
yansýyacaktýr. Bu küçülme, pek çok eczanemiz için kapatma tehlikesi anlamýna gelmektedir.
Hastalar için de saðlýk hizmetlerinin eriþimi son derece zorlaþtýracaktýr. Bizler, ilaç fiyatlarýndaki
düþüþe karþý deðiliz, ama deyim yerindeyse, fakirin cebinden alýp zengine vereceðinize,
zenginin cebinden alýn diyoruz. Zenginin daha da zenginleþtiði, fakirin daha da fakirleþtiði bir
Türkiye, istediðimiz ülke hayali deðil.
Ülkemizde derinden etkileyen bir ekonomik krizin olduðu gerçeðini inkâr etmek mümkün
deðil... Son 8 ayýn verileri bunu açýkça ortaya koyuyor. 2009 yýlý sonu bütçe açýðýnýn 63 milyar
TL olacaðý ifade ediliyor. Ülkenin en temel sorunlarýndan biri olan iþsizlik, küresel krizle birlikte
yüzde 15'ler sýnýrýna dayanmýþ durumda. Daha da önemlisi 2009 yýlýnda ekonominin yüzde
6 küçülecek olmasýdýr. Teðet geçti, teðet geçiyor denilen krizin Türkiye ekonomisinde ortaya
çýkardýðý tablo özetle budur.
Özellikle birinci evresi tamamlanmýþ olan saðlýkta dönüþümün, ikinci evresine geçiliyor olmasý
ve bunun yanýnda küresel kriz ile, doðaldýr ki ilaç ve saðlýk alanýna dönük de bir fatura
çýkartýlacak. Bu anlamda "Orta Vadeli Mali Program" bir yaný ile ilaç ve saðlýk alanýnda bir
indirim amaçlanýyor. Bu faturanýn bir bölümü ise biz eczacýlara kesiliyor.
Eczacýlar olarak bizlerin bu faturayý kabul etmesi mümkün deðildir. Eczanelerde tam bir yýkýma
yol açacak bu faturaya karþý örgütlü gücümüzü harekete geçireceðimizden hiç kimsenin
kuþkusu olmasýn.
Ýlaç fiyatlarýnýn düþürülmesi ve halkýn ilaca kolayca ulaþmasý yýllarca savuna geldiðimiz bir
politikadýr. Temel amacý toplum saðlýðýný korumak olan bizler, bu politikalarý savunmaya da
devam edeceðiz. Hep söylüyoruz, Türkiyede temel bir ilaç politikasý oluþturulmalýdýr. Bu
alanda bu kadar yap-boz uygulamalarý doðru deðil. Bilimsel eþdeðer ilaç ve rasyonel ilaç
kullanýmý desteklenmelidir. Yaþlanan toplum, büyüyen SGK, artan hekime gitme sýklýðý ile
sarfiyatýn artmasý doðaldýr. Koruyucu saðlýk hizmetleri ve bilimsel yöntemlerle engellenmesi
gereken bütçenin bu yöntemle aþaðý çekilmesi de mümkün deðildir.
Son uygulama ile kamunun ilaca yapacaðý harcama azalmayacaðý gibi, bu uygulamanýn halka
yeni yükler getireceði açýktýr. Ýnanýyorum ki bu uygulamadan da kýsa bir süre sonra vazgeçilecek
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ya da yine yeni bir yöntem aranacaktýr. Yoksa kamu vatandaþýna ne halin varsa gör demiþ
olur ki, bu hem Anayasaya, hem de bizlerin savuna geldiði sosyal devlet anlayýþýna aykýrýdýr.
Devlet, yurttaþýnýn saðlýk hakkýnýn gerçekleþmesini saðlamakla yükümlüdür. Daha tüm
yurttaþlara ücretsiz saðlýk hizmeti vaadinin mürekkebi kurumadan, birinci basamak saðlýk
hizmetlerinin bile ücretli hale getirilmesi, üstelik bu ücretin eczaneler aracýlýðýyla alýnmasý,
kabul edebileceðimiz bir yaklaþým deðildir. Bizler, saðlýk emekçisi olarak, saðlýðýn ve ilacýn
önündeki tüm engellerin kalkmasýndan yanayýz.
Bizler, saðlýk alanýndaki sorunun bir finansman sorunu olarak görülmesini doðru bulmuyoruz.
Sonuçta bu güne kadar yapýlan tüm düzenlemeler çeþitli itirazlara raðmen siyasi bir tercih
ile uygulandý. Meydanlarda hekimler ayaðýnýza gelecek, ücretsiz muayene diye politika
yapanlar bunun yaratacaðý sonuçlarý biliyorlardý. Aile hekimliði ya da daha geniþ anlamda
saðlýkta dönüþüm, piyasanýn egemenliðini ilan edeceði ve maliyeti yükselteceði çok açýk bir
durumdu. Aile hekimliðinde muayene ücreti saðlýkta dönüþümün özüne aykýrý bir uygulamadýr.
Saðlýkta dönüþüm uygulamasýnýn daha 2.evresinde temelleri sallanmaya baþlamýþtýr. Daha
yýlýný doldurmadan saðlýkta dönüþüm ana mantýðýndan uzaklaþmýþtýr.
Son 2 yýlda eczane ekonomimizi ayakta tutabilmek adýna bir anlamda varlýk mücadelesi verdik.
Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn ve ekonomik krizin ilaç alanýnda yarattýðý açýklarý bizlerin sýrtýna
yüklemek için dayatýlan protokoller nedeni ile bizler 1,5 yýlda 3 defa hükümetle sözleþme krizi
yaþadýk.
Kamu kurum ýskontolarýný, muayene ücretlerini tüm kamuoyu önünde tartýþtýk.
Sürekli deðiþtirilen Saðlýk ve Tedavi Uygulama Tebliðleri, eczacý ortaklýðýný getiren 6197 sayýlý
yasa taslaðý, 1262 sayýlý ilaç hizmetini düzenleyen yasada öngörülen deðiþiklikler, ilaçta
reklam ve tanýtýmýn önünü açma çabalarý ile mücadele ettik.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun örgütlü gücümüzü bölme ve bizleri kurum karþýsýnda yalnýzlaþtýrma
amacýyla önümüze koyduðu "e-sözleþme" dayatmasýna karþý çýktýk.
21 Aralýkta Ankarada 34 bin sesle Artýk Yeter! dedik. Demek ki hala sesimizi ulaþtýramamýþýz.
Bu uzun mücadele içinde tüm sektör bileþenlerimiz ile çatýþma içinde verdiðimiz emek, çaba,
yani demokratik mücadelemiz bir genelge ile yok sayýlamaz.
18 Eylül genelgesi, saðlýk dönüþüm ya da devrim deðil tek kelime ile saðlýkta darbedir.
Halka paran kadar saðlýk hizmeti anlamýna gelmektedir.
Özel hastaneler gruplara ayrýlarak yeni bir sýnýflandýrmaya gidilmektedir.
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Muayene ücretli hale getirilmiþtir.
Hekimler üzerindeki belirsizlik daha da artmýþtýr.
Özel hastaneler yatýrýmlarýnýn karþýlýðýný ancak vatandaþ üzerinden saðlar hale getirilmiþtir.
Bu süreç sonunda ilaç firmalarýnýn yabancý sermayeye satýþý hýzlanacaktýr.
Ýlaçta kamu kurum ýskontolarý yüzde 11+13 þeklinde artýrýlmasý ile eczacýya yeni transfer
yükü getirilmiþtir. Bu genelgeler resmen orantýsýz güç kullanmayý andýran bir tür dayatmadýr.
Ýlaç fiyat indirimleri ile eczacýnýn sermayesi beþte bir oranýnda azalacaktýr. Bu indirim, eczane
cirolarýnýn beþte bir oranýnda azalmasý, eczane karlýlýðýnýn beþte bir oranýnda azalmasý anlamýna
gelir.
Diðer yandan, muayene ücretleri hem artýrýlmýþ, hem de özel hastanelerin muayene ücretleri
de yine eczacýlarýn üzerine yýkýlmýþtýr. Bu, açýk olarak bizim SGK protokolü imzalandýðý tarihteki
SUT hükümleri geçerlidir maddesine aykýrýlýk teþkil etmektedir. Eczane ekonomisi adýna 3
protokol ile belli kazanýmlarý elde etmemiz, ayrýca ilaç firmalarý ile 8 aylýk uðraþýmýz bir anda
yok edilmiþtir.
Kendimiz abartmayalým ama örgütlülüðümüzü de hiçte küçük görmemeliyiz. Mesleðimiz bu
sorunlarý aþacak güçtedir. Yeter ki birlikteliðimizi zayýflatmayalým. TEB yakýn zamanda tekrar
odalarý bir araya getirip yeni önlemlerini açýklayacaktýr. Genel baþkan burada bizleri bu konuda
bilgilendirecek.
Son iki yýlda verdiðimiz mücadele hem diðer sivil toplum örgütlerine hem de halkýmýza örnek
bir dayanýþma sembolü olmuþtur.
Ankara Kolej Meydanýnda ayný kaderi paylaþan 32 bin ses, hep bir aðýzdan haykýrdýk artýk
yeter diye. Birbirimizin sesini duydukça yeniden umutlarýmýz arttý, yeniden birbirimizin farkýna
vardýk. Kendi gücümüzü hissetmemiz, karþýmýzdakilere gücümüzü göstermemizden çok daha
anlamlýydý. Örgüt tarihimizde 21 Aralýk Ankara Mitingi yerini aldý.
Adana Eczacý Odasý, bölgesel veya ulusal eczacý eylemlerindeki örnek tavrýný burada da
sergiledi. Ankara Mitingine 1600 kiþi ile katýlmamýz bizlere gurur vermiþtir. Birlikte yol
yürüdüðümüz dostlarýmýza, eczane çalýþanlarýmýza, eczane teknisyenleri derneðimize, Güney
Ecza Kooperatifimize ve TEBe tekrar teþekkür ediyoruz.
Hükümet ve SGK ile mücadeleyi son 6 aydýr ilaç firmalarýna çevirdik. Ýlaç satýþ koþullarýmýzýn
yanýnda ilaç alým koþullarýmýz da bir o kadar önemli olduðunu biliyoruz. Bahse konu olan ticari
ýskontolarda yüzde 7 -10 arasýnda bir orandan söz ediyoruz.
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Önce Servier eylemi, arkasýndan Pfizer eylemi
MSD, GSK, Servier, Pfizer de bu rakam 100 milyona çýkýyor.
Tüm firmalar yüzde 4 ve 7 uygulamaya baþlarsa 500 milyon dolara yakýn eczanelere katký
saðlamýþ olacak. Buradaki toplam rakam, toplam eczane cirosunun yüzde 5i civarýndadýr.
Her eylem böyle somut sonuçlar vermediði için özellikle rakamlar veriyorum.
Servier, GSK, MSD, Novartis, Bilim, Deva, Astra Zeneka, ve Bayer ile sadece bölgemizde
eczane baþýna 10 bin lira kazanç saðlamýþtýr. Bu bizim birlikte baþarabileceklerimizin küçük
ve somut bir verisidir.
ADEO kuruluþunun 53 yýlýný geride býraktý. ADEO bu yýllar içinde bir kültür yaratmýþtýr. Bu
kültür bir kesimin, dar anlayýþlarýn yönetim anlayýþýnda deðildir. Tüm renklerin güzelliklerinin
farkýna varýlabilen, dayanýþma ve bütünleþmenin etrafýnda birleþmeye dayalý bir kültürdür.
ADEO, her zaman pozitif politika üretmiþtir.
Bugün Türkiyede deðiþimin, demokrasinin, çaðdaþlaþmanýn önündeki en büyük engel halinde
duran, mevcut siyaset kültürünün yýllardýr özenerek yarattýðý bizler ve onlar temelli anlayýþýn
sýkýntýlarýný yaþýyoruz. Mutlaka her fikir ve her düþünce kendi içinde deðerlidir. Bir fikrin tarafý
olmak, karþýsýndakini düþman, yanýndakini mutlak dost yapmamalýdýr. Meslek örgütümüzde
ayrýmcýlýða, kategorize etmeye bu güne kadar izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceðiz.
Demokratik bir yapýlanma için çoðulcu bir anlayýþ ne kadar ihtiyaç ise meslek örgütleri içinde
bu anlayýþ ile bir arada olmak o kadar önemlidir. Bugüne kadar ADEOda hizmet veren tüm
meslektaþlarýmýzý saygý ve sevgi ile anarak, bu güzide meslek odamýzý kendi evladýnýz olarak
görmenizi ve katkýnýzý esirgememenizi diliyor, hepinize saygýlar sunuyorum.

Ecz. Burhanettin BULUT
BAÞKAN
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GÜNCEL
ADANA ECZACI ODASI 2008-2009 YILI
SEÇÝMLÝ OLAÐAN GENEL KURULU YAPILDI.
Yönetim Kurulunun 2008-2009 faaliyet raporu ve mali raporu ve denetleme kurulu raporu oy birliði ile
kabul edildi. 2009-2010 yýlý taslak bütçesi, oda giderlerine katký payýnýn serbest eczaneler için aidatýn
15 katý olmasý ve Adana Eczacý Odasý olarak 5 Eczacýlýk Fakültesi öðrencisine karþýlýksýz burs verilmesi
önergeleri kongre tarafýndan kabul edildi.
Kongrede 1 adet aday listesi önergesi verildi ve liste genel kurula okundu.
Kongremizin Dilek ve Öneriler gündem maddesinde Ecz Cengiz TÜMER söz alarak eczacýlýkta birlik ve
beraberliðin öneminden bahsetti.
Kongremize ve seçimlere katýlan, söz alarak konuþma yapan Tabipler Odasý Baþkaný, Diþ Hekimleri
Odasý Baþkaný, Güney Ecza Koop. Yönetim Kurulu Baþkaný, Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü ve
TEB Baþkanýna ve katký sunan tüm meslektaþlarýmýza teþekkür ederiz.
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GÜNCEL

Ecz. Burhanettin BULUT
ADEO Yön. Kur. Baþkaný

Dr. Asým SAVAÞ
Diþ Hek.Odasý Baþkaný

Dr. Rýza METE
Tabipler Odasý Baþkaný

Ecz. Ercan ATASOY
Güney Ecza Koop.Yön.Kur. Baþk.

Dr. Seracettin ÇOM
S.B Temel Sað.Hizm.Gen.Müd.

Ecz. Erdoðan ÇOLAK
TEB Merkez Hey.Baþk.

Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ
Genel Sekreter

Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK
Sayman

Ecz. Alev ERSAN
Denetleme Kurulu Baþkaný

Ecz. Bilge ÜSTEKÝDAÐ
Haysiyet Divaný Baþkaný

27 Eylül Pazar Günü
Odamýzda seçimler
yapýldý. Tek liste ile yapýlan
oylama saat:17.00de son
buldu. 27 Eylül 2009
tarihinde yapýlan seçim
sonucu belirlenen kurul
üyeleri, mazbatalarýný 02
Ekim 2009 tarihinde
aldýlar.
Kurullarýn 5 Ekim 2009
tarihindeki
ilk
toplantýlarýnda görev
daðýlýmlarý gerçekleþtirildi.
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MUVAZAA ÝLE MÜCADELEDE YENÝ BÝR DÖNEM!

2009-09-01

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan 01.07.2009 tarihinde, eczacý odalarýnýn
etkinliði ve muvazaa ile mücadele konusunda Odalarýmýz ve Birliðimiz açýsýndan son derece önemli
olan ve Ýlaç ve Eczacýlýk Müdürlüðü ile eþgüdüm içinde çalýþmaya ve muvazaa ile birlikte mücadeleye
olanak tanýyan 2009/40 sayýlý Genelge yayýmlanmýþtýr. Bu Genelge, Birliðimizin web sayfasýnda
YENÝ BÝR DÖNEM! baþlýðý ile duyurulmuþ, genelgenin yayýmlandýðý tarihten bu yana sürdürülen
çalýþmalar da muvazaa ile mücadele açýsýndan yeni bir dönemin baþladýðýný açýk bir þekilde
göstermiþtir.
Genelgenin yayýmýndan sonra Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü baþkanlýðýnda TEB Genel Sekreteri
ile Genel Müdürlük ve Türk Eczacýlarý Birliði avukat ve eczacýlarýndan oluþan toplam 6 kiþilik bir
komisyon oluþturulmuþtur. Komisyonun 15 günde bir toplanmasý; komisyon toplantýlarýnda, toplantýda
dosyasý görüþülecek olan eczacýnýn kayýtlý bulunduðu ve muvazaa kanaati bildirmiþ Eczacý Odalarýndan
birer yöneticinin de hazýr bulunmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
Bu komisyon bugüne kadar 06.08.2009 ve 20.08.2009 tarihlerinde olmak üzere iki kez toplanmýþ,
bu toplantýlarda görüþülen 17 dosyanýn tamamý için oybirliði ile muvazaa kararý verilmiþtir. Bu
dosyalarýn hepsi, ilgili Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan muvazaa kanaati bildirilmekle birlikte Ýl Saðlýk
Müdürlüðü tarafýndan ruhsat düzenlenme kararý alýnan ve oluþan görüþ ayrýlýðý nedeniyle 2009/40
sayýlý Genelge gereðince deðerlendirilmek üzere Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne
gönderilen dosyalardýr.
Komisyon toplantýlarý sonrasýnda Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünce, ilgili Ýl Saðlýk Müdürlüklerine
yazýlý bildirimde bulunularak, dosyalar hakkýnda alýnan kararlar bildirilmiþ; böylece, Bölge Eczacý
Odalarý tarafýndan muvazaalý kanaati oluþan hiçbir eczanenin açýlmamasý saðlanmýþtýr.
Komisyonun 20.08.2009 tarihinde yapýlan ikinci toplantýsýnda, komisyon çalýþmalarýnýn ve görüþülen
dosyalara ait sonuçlarýn eczacý kamuoyu ile paylaþýlmasýnýn, mesleðimizin kanayan yarasý olan
muvazaa ile mücadelede yarar saðlayacaðý ve muvazaalý eczane açma giriþimlerini asgariye
indireceði, ilerleyen dönemde ise tamamen ortadan kaldýracaðý deðerlendirilmiþtir.
2009/40 Sayýlý Genelge ile baþlayan yeni dönemde, Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, Birliðimiz ve
Bölge Eczacý Odalarýmýzýn uyumlu ve özverili çalýþmalarý ile muvazaa ile mücadelede kýsa sürede
çok yol alýnacaðýna yürekten inanýyoruz.Bu yeni dönemi Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ve Türk
Eczacýlarý Birliði muvazzalý eczane açýlýþlarýna ve mevcut muvazaalý eczanelere karþý bir seferberlik
durumu olarak nitelemekte ve konuya iliþkin tüm üyelerimizin katký ve çabalarýný beklemektedir.
Muvazaalý eczane açýlýþlarýnýn engellenmesi ve daha önceden açýlmýþ olan muvazaalý eczanelerin
faaliyetlerine son verilmesinin saðlanmasý için sürdürülen ve sürdürülecek olan tüm çalýþmalar,
Bölge Eczacý Odalarýnýn yýllardýr meslek onuru adýna verdiði haklý mücadelelerinin kazanýlmasýnda
önemli rol oynayacaktýr.
Bölgelerindeki muvazaalý eczanelerin saptanmasý, bu konuda tüm bilgi ve kanýtlarýn elde edilmesi
ve Bölge Eczacý Odalarý ile paylaþýmý noktasýnda tüm meslektaþlarýmýzýn üzerine düþeni fazlasýyla
yapacaðýna olan inancýmýzla mesleðimizin bu kanayan yarasýna en kýsa sürede hep birlikte son
vereceðimizi umuyoruz.
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ACIBADEM SAÐLIK VE HAYAT SÝGORTA A.Þ ÝLE SÖZLEÞME YAPAN ECZANELERÝN
DÝKKATÝNE
2009-09-01
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEBden Odamýza gönderilen yazýda;
Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þ ile sözleþme yapan eczanelerin mevcut sözleþmelerini
01.10.2009 tarihine kadar yenileyerek Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þye göndermesi;
Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þ ile ilk kez sözleþme yapmak isteyen ve mevcut sözleþmelerini
yenileyecek meslektaþlarýmýzýn, sözleþme formunu odamýzdan temin etmesi ve sözleþme formlarýný
doldurduktan sonra, onaylanmak üzere Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þye göndermesi
gerektiði Ýfade edilmektedir.
NOT: 2009 yýlý içerisinde sözleþme yapanlara yeni sözleþmeler ücretsiz verilecek olup, ilk kez
sözleþme yapacaklar için sözleþme form bedeli 40 YTLdir.
03.09.2009 tarihinden itibaren sözleþmeleri odamýzdan temin edebilirsiniz.

DEVA ÝLACIN VADE VE TÝCARÝ ÝSKONTOLARLA ÝLGÝLÝ YAPTIÐI DÜZENLEMELER
HAKKINDA
2009-09-03
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Ýlaç alým koþullarýyla ilgili, Servier, Merck Sharp&Dohme Ýlaçlarý Ltd.Þti, GlaxoSmithKline Ýlaçlarý
San. ve Tic. A.Þ ve Novartis Ürünleri A.Þ tarafýndan, Birliðimizce belirlenen referanslara uygun
olarak düzenlemeler yapýlmýþ ve tarafýmýzca duyurulmuþtu.
Bunlara ilave olarak, Mayýs ayýnda yapýlan görüþmeler sonucunda, 14.05.2009 tarihi itibariyle tüm
ürünlerinin vadelerini 90 güne çýkarmýþ bulunan Deva Holding A.Þ. ile 02.09.2009 tarihinde (bugün)
yapýlan son görüþme neticesinde vadelerle ilgili yapýlan düzenlemeye ilave olarak;
07.09.2009 tarihi itibariyle; Deva Ýlaç ruhsatlý, ekli dosyada bulunan, ticari iskontosu 0 (sýfýr) olan
ürünlerden, orjinal ürünlere %4, jenerik ürünlere %7 ticari iskonto uygulanacaðý ve bu konudaki
yazýlarýnýn depolara gönderildiði bildirilmiþtir.
Ayrýca, Deva Ýlaç A.Þ tarafýndan, birtakým þirket birleþmeleri sonucunda ülkemizde satýþýný yaptýklarý,
Roche Ýlaç Firmasýna ait 13 kalem (31 adet) ürünün iskontosunun belirlenen referansa göre
düzenlenmesi için de, lisansör firma görüþmelerinin devam ettiði ve konuyla ilgili olumlu bir bildirimin
15.09.2009 tarihine kadar tarafýmýza yapýlacaðý belirtilmektedir.
Eczanelerin yaþamýþ olduðu ekonomik sýkýntýlara hassasiyet göstererek, Birliðimiz talepleri
doðrultusunda düzenlemeler yapan ve bu suretle eczacýlarýmýzýn yanýnda olduðunu gösteren Deva
Ýlaç A.Þye teþekkür eder ve bu tavrýn diðer tüm firmalara örnek olmasýný temenni ederiz.
Deva'nýn Ýskonto Düzenlemesi Yaptýðý Ýlaç Listesine web sitemizden ulaþabilirsiniz.
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ZORUNLU AÇIKLAMA

2009-09-03

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Bildiðiniz üzere Adana Eczacý Odasý, Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde yaptýðý çalýþmalar ile adýndan sýkça
söz edilen 53 yýllýk geçmiþi olan meslek odasýdýr. Üyeleriyle sýk sýk bir araya gelen, tüm üyelerini yaptýðý
çalýþmalarla bütünleþtirmeye çalýþan, yasanýn verdiði kamu kurum niteliði ve baský grubu oluþturma özelliðini
bir arada taþýyan sivil toplum örgütüdür.
SGK gibi mesleðimiz ile baðlantýlý tüm kurum ve kuruluþlar ile sürekli iletiþim halinde ortak çalýþmalar yaptýðýmýz
bilinmektedir. Kurumlarla iþbirliðini görev bilerek, sayýsýz ortak projeler yürüttüðümüz ve bunu da çok
önemsediðimiz halde, bazý uygulamalar karþýsýnda da rahatsýzlýðýmýzý ve itirazlarýmýzý bildirmekle yükümlüyüz.
SGK tarafýndan 02.09.2009 tarihinde sunumu yapýlan Eczacýlarýn SGK Denetiminde Yaþadýðý Sorunlar ve
Çözümler konulu toplantýda odamýzýn salon tahsisi baþta olmak üzere, birçok yersiz ithamla karþý karþýya
kaldýðýmýz için bir açýklama yapma ihtiyacý duyulmuþtur.
Adana Eczacý Odasý yasa ve yönetmeliklerle kurulmuþ görev ve sorumluluklarý yasalarla belirlenmiþ meslek
örgütüdür. SGK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü ile kurulduðundan bu yana, yaþanan sýkýntýlý dönemlere raðmen
her zaman iþbirliði içerisinde olunmuþ, SGK-Eczacý menfaatinin ortak olduðu bilinciyle karþýlýklý olarak bu
iþbirliðinin olumlu sonuçlarýndan faydalanýlmýþtýr.
Bundan sonra da SGK gibi mesleðimiz ile direkt baðlantýlý kurumlar ile iþbirliðimiz artarak devam edecektir.
Ancak bahse konu olan denetimlerle ilgili toplantýyý onaylamadýðýmýzý yaptýðýmýz görüþmelerle bildirdik:
Þöyle ki;
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Ýzleme ve Deðerlendirme Daire Baþkanlýðý tarafýndan 06.07.2009
tarih 2009/89 sayýlý Saðlýk hizmeti sunucularýnýn denetim usul ve esaslarý konulu Genelge Yayýmlanmýþtýr.
Ancak; bilindiði gibi eczane denetimlerinin kimler tarafýndan, hangi usul ve esaslar çerçevesinde
gerçekleþtirilebileceði 6643 sayýlý Türk Eczacýlarý Birliði Kanununun 20 inci maddesinin (m) bendi, 6197 Sayýlý
Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýnda Kanunun 30 ve 31 inci maddeleri, Türk Eczacýlarý Birliði Yönetmeliðinin 32
ve 33 üncü maddeleri ile, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Yönetmeliðinin 32 ve 33 üncü maddelerinde ayrýntýlý
olarak düzenlenmiþtir.
Bunun yaný sýra SGK tarafýndan yapýlacak denetimlerin usul ve esaslarý, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti
ile SGK Baþkanlýðý tarafýndan imzalanarak yürürlüðe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamýndaki Kiþilerin
Türk Eczacýlarý Birliði Üyesi Eczanelerden ilaç teminine iliþkin 2009 SGK Protokolünün 6.3.2, 6.16, 6.17 ve
6.18 inci maddelerinde belirtilmiþtir.
Protokolün 6.16 maddesinde SGK tarafýndan yapýlacak inceleme ve denetlemelerde Bölge Eczacý Odalarýnca
görevlendirilecek denetçi eczacýnýn yer almasý gerektiði belirtilmesine raðmen 2009/89 sayýlý Genelge de
protokole açýkça aykýrý olarak, Bölge Eczacý Odalarýnca görevlendirilmiþ bir denetçi eczacý olmaksýzýn SGKya
denetleme yetkisi verilmektedir. Herhangi bir SGK çalýþanýnýn görevlendirilmesi ile eczane denetimi
yapýlabilmesi mümkün hale gelmiþtir.
Genelgenin bu maddesi baþta olmak üzere birçok noktasýnda itirazlarýmýz yapýlan görüþmelerde iletilmiþ ve
bu itirazlara iliþkin yapýlacak hukuki giriþimler deðerlendirme aþamasýndadýr. Ayrýca SGK Saðlýk Ýþleri Ýl
Müdürlüðü yetkilileri ile konu ile ilgili görüþmeler yapýlmýþ ve bölgemizde yapýlan denetlemelerde 2009 SGK
Protokolüne aykýrý bir durum olmadýðý ve denetlemelerin genelge öncesi olduðu gibi eczacý odasýndan bir
denetçi eczacýnýn katýlýmý ile yapýldýðýnýn altý çizilmiþtir.
Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu
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SGK'NIN DENETLEME GENELGESÝ HAKKINDAKÝ YAZISI

2009-09-07

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Ýzleme ve Deðerlendirme Daire Baþkanlýðý
tarafýndan Saðlýk hizmeti sunucularýnýn denetim usul ve esaslarý konulu 2009/89 sayýlý Genelge
06.07.2009 tarihinde yayýmlanmýþtýr.
Bölge Eczacý Odalarýna daha önce duyurulmuþ olduðu üzere, yasaya ve protokole aykýrý genelge
maddelerinde düzenleme yapýlmasý için Kurum nezdinde giriþimlerde bulunulmuþ, yapýlan temaslar
sonucu genelge hakkýndaki sýkýntý ve talepler iletilmiþtir. Bunun yanýnda, Birliðimiz tarafýndan
genelgenin iptali için Danýþtayda dava açýlmýþtýr.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Ýlaç ve Týbbi Malzeme Sözleþme ve Ödemeleri Daire
Baþkanlýðý tarafýndan Kurum taþra teþkilatlarýna gönderilen 02.09.2009 tarihli yazý, Birliðimize bugün
(04.09.2009) itibariyle ulaþmýþ olup yazýmýz ekinde iletilmektedir.
Söz konusu yazýda, Kurum taþra teþkilatlarýnýn, 2009/89 sayýlý Genelge hükümlerine uymasýnýn
yanýnda, 2009 yýlý Protokolü hükümlerine de uymasý zorunluluðu vurgulanmaktadýr.

TEDAVÝ YARDIMINA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA TEBLÝÐÝ YAYIMLANDI 2009-09-07
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
05 Eylül 2009 tarih, 27340 sayýlý Resmi Gazete'de, Maliye Bakanlýðý tarafýndan Tedavi Yardýmýna
Ýliþkin Uygulama Tebliði yayýmlanmýþtýr.
Tebliðe web sitemizden ulaþabilirsiniz.

3.7 MADDESÝ ÝLE TANIMLANAN SIRALI DAÐITIM UYGULAMALARI HAKKINDA
2009-09-07
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
05.09.2009 tarih 27340 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Maliye Bakanlýðý Tedavi Yardýmýna Ýliþkin
Uygulama Tebliðinin 4 üncü Maddesi Faktör ve diðer kan ürünlerinin reçetelenmesi ve hemofili
hastalarýnýn bildirim zorunluluðu baþlýklý 7 nci maddesinin (ý) bendi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr þeklinde
düzenlenmiþtir. Bu durum bazý basýn yayýn organlarýnca faktör ve kan ürünlerinin reçetelerinin Türk
Eczacýlarý Birliði tarafýndan oluþturulacak usule göre eczanelerden dönüþümlü olarak verilmesi
uygulamasýnýn iptal edildiði þeklinde hatalý yorumlarla aktarýlmýþtýr.
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Bilindiði gibi, Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði,
konsolide bütçeye tabi kurum ve kuruluþlar ile yeþil kartlý hastalarýn tedavi yardýmýna iliþkin usul
ve esaslarý düzenlemektedir. Maliye Bakanlýðý ile Birliðimiz arasýnda imzalanan protokol ile de,
konsolide bütçeye tabi kurum ve kuruluþlar ile yeþil kartlý hastalarýn serbest eczanelerden ilaç temini
ile ilgili esaslar belirlenerek taraflarca imza altýna alýnmýþtýr. Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik
Kurumu ile Birliðimiz arasýnda imzalanan protokolün 3.7 Maddesi, 23.06.2009 tarihinde imzalanan
EK Protokol ile 3.7 Aþaðýda belirtilen reçeteler Türk Eczacýlarý Birliði ve Kurum tarafýndan belirlenen
usule göre eczanelerden dönüþümlü olarak karþýlanacak ve ilgili Bölge Eczacý Odasýnca onaylanacaktýr.
a-Mor ve Turuncu reçeteye yazýlmasý zorunlu olan ilaçlarýn yer aldýðý reçeteler,
b-Ýþyeri Hekimi tarafýndan yazýlan reçeteler,
c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarýný ihtiva eden reçeteler,
d-Diyaliz solüsyonlarýný ihtiva eden reçeteler,
e-Eczacý Odalarýnca daðýtým protokolü yapýlan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine
göre korunma, bakým ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiþilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleþim bölgelerinde, sigortalý ve hak sahiplerine ait reçeteler.
Usule iliþkin olarak aþaðýdaki hususlara riayet edilecektir:
1-Sisteme katýlmak isteyen eczaneler arasýndaki sýralama kura ile belirlenecektir. Yeni protokol
imzalayan eczaneler listenin sonuna müracaat sýrasýyla eklenecektir.
2-Reçetelerin daðýtým limiti illerin özelliklerine göre ilgili Eczacý Odasý tarafýndan belirlenecek olup,
limit aþýmý yapýlmayacaktýr.
3-Sistemin iþleyiþine iliþkin diðer düzenlemeler ilgili Eczacý Odasý tarafýndan yapýlacaktýr.
4-Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan sistemin iþleyiþinin kurumla elektronik ortamda paylaþýmýna iliþkin
hazýrlýklar tamamlanana kadar daðýtým yapýlan reçeteler iliþkin olarak hasta adý, reçete tutarý,reçetenin
veriliþ tarihi,reçeteyi karþýlayan eczane ismi aylýk periyotlar halinde ,takip eden ayýn 15 ine kadar
kuruma bildirilir.
Bölge Eczacý Odalarý sisteme ait verileri belirli dönemlerde TEB aracýlýðýyla Kuruma iletir. Sisteme
iliþkin Kuruma iletilen öneri ve þikayetler Kurum tarafýndan yazýlý olarak TEBe iletilir, TEB tarafýndan
yapýlan iyileþtirmeler de Kuruma yazýlý olarak bildirilir.
þeklinde düzenlenerek, eczanelerden dönüþümlü olarak daðýtýlacak reçete gruplarý ile bu reçetelerin
daðýtýmýnda uyulacak yöntem belirlenmiþtir. Maliye Bakanlýðý ile Birliðimiz arasýnda imzalanan 2009
Yýlý protokolünün ilgili maddesi de mevcut halini korumaktadýr.
Bu itibarla, protokollerin 3.7 Maddesi ile tanýmlanan tüm reçete gruplarýnda olduðu gibi, kan ürünü
ve faktör reçetelerinin de, protokollerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak karþýlanmaya
devam edileceði konusunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasýný rica ederim.
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ÜST LÝMÝTLÝ VE TURLU SÝSTEMÝN ÝÞLEYÝÞÝ HAKKINDA

2009-09-07

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlýðý arasýnda imzalanan 2009 Yýlý
Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokolün 3.7 Maddesinde tanýmlanan ilaç ve reçetelerin bölgemizde bulunan
eczanelerce üst limitli ve turlu karþýlanmasý ile ilgili olarak 02.09.2009 tarihinde tüm meslektaþlarýmýzýn
davetli olduðu toplantý odamýzda yapýlmýþ ve uygulama hakkýnda bilgi alýþ veriþinde bulunulmuþtur.
Bu anlamda üst limitli ve turlu sistemin iþleyiþi ile ilgili aþaðýdaki maddelere meslektaþlarýmýzýn
dikkat etmeleri önem arzetmektedir.
1- Üst limitler aþaðýdaki þekilde uygulanacaktýr.
- Mor ve turuncu reçeteler için:10.000 TL
- Eritropoietin ve darbepoetin ile Diyaliz solüsyon reçeteleri için:15.000 TL
2- Sistem aylýk limitli deðil tur limitlidir. Listeye giren tüm eczaneler (iki grup için )limit dâhilinde
reçete karþýladýktan sonra tur tamamlanmýþ olacak ve yeniden baþlayacaktýr.
3- 02.09.2009 Çarþamba günü odamýz hizmet binasýnda gerçekleþtirdiðimiz kura çekimi sonucunda
sýralar;
-Mor ve Turuncu Reçeteler için "H" harfi ile,
-Eritropoietin- Darbepoetin ve Diyaliz Solüsyonlarý reçeteleri için "Ç" harfi ile baþlayacak þekilde
listelenmiþ ve meslektaþlarýmýzýn bilgisine sunulmuþtur.
4- Her iki reçete grubu içinde geçerli olmak üzere; 3000 TL nin altýndaki reçeteler meslektaþlarýmýz
limitleri uygun ise direkt karþýlayabilir. 3000 TL yi aþan reçeteler ise eczacý odasý veya sýradaki
eczaneye yönlendirilmelidir.
5- Sistem hasta memnuniyeti esas alýnarak iþlediðinden; Limiti dolan eczaneler reçete geldiðinde
hastayý maðdur etmeden web sayfasýnda yayýnlanacak eczane limitlerini gösteren listeye göre veya
eczacý odasý aracýlýðý ile limiti dolmayan sýradaki eczanelere yönlendirme yapmalarý gerekmektedir.
6- Sistemde eczane limitlerinin saðlýklý görülebilmesi için, meslektaþlarýmýzýn karþýladýklarý reçeteleri
ayný anda TEB provizyon sistemine girmeleri gerekmektedir.
7- Meslektaþlarýmýzýn odamýzýn web sayfasýnda eczane limitlerini þeffaf bir þekilde görebilmelerini
saðlayacak program hazýrlýðý devam etmektedir.
8- Eczanelerce karþýlanan reçeteler her zaman olduðu gibi TEB provizyon sistemine girildikten sonra
odamýzca onaylanacaktýr. Elden nakit olarak karþýlanan reçeteler için (Saðlýk Müdürlüðünce TEB
provizyon numarasý olmasa bile oda onayý aranmakta olduðundan ) oda onayý yapýlacaktýr.
Not: Pratik uygulamada karþýlaþýlacak sorunlarýn çözümü, bu sisteme hep birlikte sahip çýkýlarak
saðlanacaktýr. Sistemin iþleyiþi ile ilgili olarak yaþanan her sorunu mutlaka odamýza bildirmeniz
önemle rica olunur.
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MUAYENE KATILIM PAYLARI HAKKINDA MALÝYE BAKANLIÐI'NIN YAYIMLADIÐI
GENELGE
2009-09-17
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C. Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 04.09.2009
tarih ve 11866 sayýlý Genelge ile,
Danýþtay 10 uncu Daire Baþkanlýðýnýn 14/7/2009 tarihli ve 2009/1926 Esas Nolu kararý ile,
31.12.2008 tarihli ve 27097 sayýlý 7 nci Mükerrer Resmi Gazetede yayýmlanmýþ olan (7) Sýra Nolu
Tedavi Katýlým Payýnýn Uygulanmasý Hakkýndaki Tebliðin 6. maddesindeki muayene katýlým payý
hükmünün kamu görevlileri açýsýndan yürütülmesinin durdurulduðuna karar verilmesine karþýn,
25.06.2009 tarihli ve 5917 sayýlý Kanunun 26. maddesi ile 178 sayýlý Maliye Bakanlýðýnýn Teþkilat
ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 9 uncu maddenin birinci fýkrasý
ile yedinci ve onuncu fýkralarýna atýfta bulunularak, ayakta tedavilerde ve diþ hekimi muayenelerinden
alýnacak katýlým paylarýnýn belirlenmesi hususunda Maliye Bakanlýðýna yetki verildiði belirtilerek,
muayene katýlým paylarý hakkýnda yeni bir düzenleme yapmayacaklarý bildirilmiþtir.
Buna göre, (7) sýra Nolu Tedavi Katýlým Payýnýn Uygulanmasý Hakkýnda Teblið ile belirlenmiþ olan
kamu görevlilerinden alýnacak katýlým payý tutarlarýnýn uygulamasýna ayný þekli ile devam edilecek
olup, söz konusu genelge yazýmýz ekinde yer almaktadýr.

ECZANE TEKNÝSYEN EÐÝTÝMÝ HAKKINDA
2009-09-17
1.Dönem Eczacý Teknisyen Eðitimini ve staj sürelerini tamamlamýþ olan Teknisyenler, Staj defterlerini
Eczacýlarýna ve Eczacý Odasýna onaylattýktan sonra baðlý bulunduklarý Halk Eðitim Merkezlerine
11.09.2009 Cuma gününe kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
Not: Staj baþlangýç tarihi 01.03.2009 tarihinden itibaren 1200 saat doldurulacaktýr.
1 gün 10 saat üzerinden hesaplanacaktýr. (her bir saat 45 dakikalýk ders saati olarak toplanacaktýr.
1 aydaki toplam saat tatiller ve resmi tatiller çýkartýlarak her ayýn altýna topluca yazýlacaktýr.
( Resmi tatiller, hafta sonlarý ve staj saatlerine girmemektedir.)
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PFÝZER ÝLAÇ FÝRMASININ VADE VE TÝCARÝ ÝSKONTOLARLA ÝLGÝLÝ YAPTIÐI
DÜZENLEMELER HAKKINDA
2009-09-17
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Birliðimizin, eczane ekonomileri açýsýndan büyük öneme sahip ilaç alým koþullarýyla ilgili olarak Pfizer
Ýlaç Firmasý ile sürdürmekte olduðu görüþmelerin sonucunda; Birliðimizce belirlenen referanslara
uygun düzenlemeler yapýlmýþ olup, Birliðimize bugün (09.09.2009) gönderilen yazý ile 10 Eylül 2009
tarihi itibariyle;
 Tüm ürünlerin satýþ vadelerinin en az 90 gün olacak þekilde belirlenerek ortalama vadenin 105
güne yükseltildiði,
 Jeneriði olan 73 adet ürünün ticari ýskontolarýnýn %7, jeneriði olmayan 50 adet ürünün ticari
ýskontolarýnýn ise %4 olarak belirlendiði,
 SUTENT, LYRÝCA, OLMETEC/PLUS, DETRUSÝTOL SR ürün gruplarýnýn satýþ koþullarýnýn ise Aralýk
2009da yeniden deðerlendirileceði bildirilmektedir.
Ayrýca ACUÝTEL, EDRONAX, GYNO-TROSYD, KETALAR, LOPÝD, PONSTAN isimli 6 kalem, 10 adet
ilacýn ticari iskontosu, muadilleri olmadýðý halde %4 yerine %7 olarak uygulanacaktýr.
Bu süreçte, ilaç ve eczacýlýk alanýnýn paydaþlarý olarak, eczanelerin yaþamýþ olduðu ekonomik
sýkýntýlara hassasiyet göstererek, Birliðimiz talepleri doðrultusunda düzenlemeler yapan Pfizer Ýlaçlarý
Ltd. Þti.ne ve geçen bir aylýk dönemde þirketteki profesyonel görevleri sürdürürken birlikte aðýr bir
süreci paylaþtýðýmýz Pfizer Ýlaçlarý Ltd. Þti.nin merkezindeki ve sahada çalýþan tüm çalýþanlarýna
teþekkür eder; yaþanan sürecin ve Pfizer firmasý tarafýndan bugün sergilenen tavrýn, diðer tüm
firmalara örnek olmasýný temenni ederiz.
Pfizer Ýlaçlarý Ltd. Þti. tarafýndan Birliðimize gönderilen yazý ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve
konunun üyelerinize duyurulmasýný rica ederim.
Biz eczacýlar için büyük önem taþýyan ilaç alým koþullarýnýn iyileþtirilmesine yönelik çabalara
odalarýmýzýn ve üyelerimizin vermiþ olduðu destek, örgütlü gücümüze güç katmýþtýr. Bundan sonra
da eczacýlýk mesleðinin geleceði için her alanda hep birlikte çalýþýrken üyelerimizin ve odalarýmýzýn
vereceði desteðe olan inancýmla saygýlarýmý sunarým.

DÝGÝTURK VE MOBÝLVÝZYON ÝLE ÝMZALANAN SÖZLEÞME HAKKINDA
2009-09-17

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;

Türk Eczacýlarý Birliði 36.Dönem Merkez Heyeti, 34 üncü Olaðan Kongre kararý uyarýnca, eczanelerde
yayýn yapacak, hasta bilgilendirme amaçlý bir tematik kanal oluþturulmasý ve bu kanalda yer alacak
17

programlarýn, kapalý devre yayýn ile tüm eczanelerden yayýmlanmasý için medya kuruluþlarý ile
sürdürülen görüþmeler sonucunda, eczanelerde görüntülü ekran kullanýlmasý uygulamasýndan,
tüm eczanelerimizin eþit koþullarda yararlanmasý ve uygulama kapsamýnda yapýlacak yayýnlarýn
Türk Eczacýlarý Birliði denetiminde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla, bu sektörün en büyük
paydaþlarýndan Digitürk ve Mobilvizyon ile sözleþme imzalamýþtýr.
Bu konudaki çalýþmalar, Türk Eczacýlarý Birliði Biliþim Enstitüsü tarafýndan yürütülmüþ olup, ilk
aþamada halihazýrda havaalanlarýnda ve bazý eczanelerde örnekleri olan narrowcasting teknolojisi
üzerinden hizmet veren hemen tüm firmalarla görüþülmüþ, teklifler incelenmiþ, ancak teknolojinin
geliþimine ve çaðýn gereklerine uygun olarak dijital bir platform üzerinden yayýn yapan tematik bir
kanalýn kurulmasýnýn, eczacýlarýn gelecek dönemde ortaya çýkabilecek olasý ihtiyaçlarýnýn (uzaktan
eðitim, farmasötik bakým uygulamalarýnýn hasta bilgilendirme eðitimleri gibi) karþýlanmasýna daha
uygun olduðu deðerlendirilmiþtir. Ayrýca tercih edilen bu teknoloji narrowcasting ile yapýlabilecek
her iþlevi yerine getirmenin yanýnda, TEB tarafýndan önceden planlanan saatlerde ya da olaðanüstü
durumlarda 24.000 eczaneye canlý baðlantý ile ulaþýlmasýna ve planlanan yayýn akýþý içinde her türlü
televizyonculuk uygulamasýna da olanak tanýmaktadýr.
Sözleþme kapsamýnda,
TEB, MOBILVISION ve DIGITURK iþbirliði ile eczanelerde kurulacak olan LCD ekranlar üzerinden,
7/24 televizyon kanalý kapalý devre yayýn iletecektir. Eczanelerin kapanýþ saatinden sonra ise, LCD
ekranlar dýþarýya yönlenerek nöbetçi eczane bilgilendirme ekraný olarak kullanýlacaktýr. Bu saatten
sonra kanal hasta bilgilendirmeye yönelik bir saðlýk kanalý olarak Digitürk üzerinden yayýnýný
sürdürecektir.
Eczanelere LCD ekranlarýn ve Digitürk kurulum iþlemlerinin ne þekilde gerçekleþtirileceði ile ilgili
detaylý bilgi, Birliðimiz tarafýndan Bölge Eczacý Odalarýmýza bildirilecek ve kurulum çalýþmalarýna
baþlanacaktýr.
Eczanelere yapýlacak olan kapalý devre yayýnda yer almasý düþünülen her türlü program, eðitim ve
reklam, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti tarafýndan oluþturulacak bir Etik Kurulun denetiminde
olacaktýr. Yayýn kapsamýnda yer alma talebi bulunan tüm program içeriði ve reklam baþvurularý; Etik
Kurul tarafýndan deðerlendirilecek ve uygun bulunmasý halinde yayýmlanacaktýr. Etik Kurul tarafýndan
onay verilmeyen reklam ve programlara yayýnda hiçbir þekilde yer verilmeyecektir.
Tematik kanal üzerinden eczanelere yapýlacak olan tüm yayýnlar (program, eðitim, reklam vs.)
mevzuata ve RTÜK tarafýndan belirlenen kural ve standartlara uygun olacaktýr. Bu kapsamda, halka
açýk yayýn yapan televizyon kanallarýndaki tüm kurallar tematik kanal için de geçerli olacak olup,
buna ilave bir tedbir olarak, sözleþme gereði, Türk Eczacýlarý Birliðinin etik ilkeleri ve mesleki
duruþuna uygun olmayan hiçbir program, eðitim ya da yayýn yapýlamayacaktýr.
Son dönemde bazý Eczacý Odalarýmýz tarafýndan farklý firmalarla ayrý ayrý yapýlan sözleþmelerle
eczanelerde hasta bilgilendirme ekranlarýnýn kurulmasý yerine, bunun tek bir merkezden ve denetimli
bir biçimde yapýlmasý ihtiyacý, hasta bilgilendirme konusunda yeni teknolojilerin kullanýlmasý ve
eczane mekanýnýn modernleþtirilmesi amacý ile, 34 üncü Olaðan Büyük Kongre kararý uyarýnca
gerçekleþtirilecek olan bu uygulama konusunda üyelerinizi bilgilendirmenizi, LCD ekranlar eczanelere
baþvuru sýrasý ile kurulacaðýndan, eczacýlarýmýzýn Odalara baþvuru yapabilmeleri için gerekli
düzenlemeleri yapmanýzý rica ederim.
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0 1 . 1 0 . 2 0 0 9 TA R Ý H Ý Ý T Ý B A R Ý Y E M U AY E N E KAT I L I M PAY L A R I
2009-09-18

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

18 Eylül 2009 Tarihli ve 27353 Sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan "Tedavi Katýlým Payýnýn Uygulanmasý
Hakkýnda Teblið'de 01.10.2009 tarihi itibariyle muayene katýlým paylarý aþaðýdaki gibi düzenlenmiþtir.
6- Ayakta tedavide hekim ve diþ hekimi muayenesinde katýlým payý alýnmasý
Kapsama dâhil kiþilerin saðlýk kurum ve kuruluþlarýndaki ayakta tedavilerine iliþkin hekim ve diþ
hekimi muayenelerinden;
Birinci basamak saðlýk kuruluþlarý ve aile hekimliði muayenelerinde
Ýkinci ve üçüncü basamak resmi saðlýk kurumlarýnda

2 TL

8 TL,

Özel saðlýk kurumlarýnda 15 TL,
tutarýnda katýlým payý alýnýr.
Kapsama dâhil kiþilerin ayakta tedavilerinde hekim ve diþ hekimi muayeneleri sonucunda reçete
düzenlenmemesi veya reçete edilen ilaçlarýn temini amacýyla eczanelere müracaat edilmemesi
durumunda; birinci basamak saðlýk kuruluþlarý ile aile hekimliði muayenelerinde katýlým payý alýnmaz,
ikinci ve üçüncü basamak resmi saðlýk kurumlarý ile özel saðlýk kurumlarýndaki muayenelerde
yukarýdaki tutarlardan 3 TL indirim yapýlýr.
Tedavi Katýlým Payýnýn Uygulanmasý Hakkýnda Teblið için web sitemizi ziyaret ediniz.

SAÐLIK UYGULAMA TEBLÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR TEBLÝÐ
2009-09-18
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
18 Eylül 2009 tarih, 27353 sayýlý Resmi Gazete'de;
- 2008 Yýlý Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið (Sosyal Güvenlik
Kurumundan)
yayýmlanmýþtýr.
Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið için web sitemizi ziyaret ediniz.
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ZENTIVA ÝLAÇ FÝRMASININ VADE VE TÝCARÝ ISKONTOLARLA ÝLGÝLÝ YAPMIÞ
OLDUÐU DÜZENLEMELER
2009-09-18
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý aþaðýdaki gibidir;
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA,
Ýlaç alým koþullarýyla ilgili, Servier, Merck Sharp&Dohme Ýlaçlarý Ltd.Þti, GlaxoSmithKline Ýlaçlarý
San. ve Tic. A.Þ, Novartis Ürünleri A.Þ, Deva Holding A.Þ, Pfizer Ýlaç Firmasý, Bilim Ýlaç Sanayi
Tic.A.Þ. ve Astra Zeneca Ýlaç Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi ve Bayer Türk Kimya tarafýndan,
Birliðimizce belirlenen referanslara uygun olarak düzenlemeler yapýlmýþ ve tarafýmýzca duyurulmuþtu.
Bunlara ilave olarak, Zentiva Saðlýk Ürünleri A.Þ. tarafýndan, 19.09.2009 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere tüm ilaçlarýnýn vadeleri en az 90 gün ve Coumadin, Losefar, Piogtan ve Monax
dýþýndaki tüm ürünlerinin ticari iskontolarý %7 olarak düzenlenmiþ ve 18.09.2009 tarihli yazýlarý ile
Birliðimize bildirilmiþtir.
Eczanelerin yaþamýþ olduðu ekonomik sýkýntýlara hassasiyet göstererek, Birliðimizin talepleri
doðrultusunda düzenlemeler yapan ve bu suretle eczacýlarýmýzýn yanýnda olduðunu gösteren Zentiva
Ýlaç Firmasýna teþekkür eder ve bu tavrýn diðer tüm firmalara örnek olmasýný temenni ederiz.
Zentiva Ýlaç Firmasý tarafýndan Birliðimize gönderilen söz konusu yazý ekte iletilmekte olup, konunun
üyelerinize duyurulmasýný rica ederim.

TEBLÝÐ EDÝLDÝ: ECZANELER BATACAK
2009-09-18

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý aþaðýdaki gibidir;
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
18 Eylül 2009 tarih, 27353 sayýlý Resmi Gazete'de;

- Tedavi Katýlým Payýnýn Uygulanmasý Hakkýnda Teblið (Sýra No: 12)(Maliye Bakanlýðýndan),
- 2008 Yýlý Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið (Sosyal Güvenlik Kurumundan)
- Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasýna Dair Kararda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Bakanlar Kurulu
Kararý yayýnlanmýþ ve üyelerimize duyurulmuþtur.
Yapýlan bu deðiþikliklerle;
a) Birinci basamak saðlýk hizmetlerine 2 TL katýlým payý getirildi.
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b) Hekim ve diþ hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katýlým payý tutarlarý Danýþtay kararýna
aykýrý olarak artýrýldý.
Danýþtayýn gerekçeli kararýna uygun olarak 2 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kurumla
sözleþmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel saðlýk kurumlarýnda hekim ve diþ hekimi
muayenesi için katýlým payýnýn 2 TL olarak uygulanmasýna iliþkin yeni bir düzenleme yapýlmýþtý.
Ancak bu uygulamanýn üzerinden daha dört ay geçmeden Danýþtay kararýna aykýrý olarak katýlým
paylarý ikinci basamak resmi saðlýk kurumlarýnda, eðitim ve araþtýrma hastanelerinde ve üniversite
hastanelerinde 8 TLye, özel saðlýk kurumlarýnda ise 15 TLye çýkartýldý ve Ocak 2009 Protokolü
hükümlerine aykýrý olarak bunlarýn 3 TLlik kýsmýnýn da serbest eczanelerden karþýlanmasý hükmü
getirildi. Ayrýca, kiþiler muayeneye iliþkin reçete ile eczanelere müracaat etmediði durumda, birinci
basamak saðlýk kuruluþlarý ile aile hekimliði muayenelerinde katýlým payý alýnmayacaðý, ikinci ve
üçüncü basamak resmi saðlýk kurumlarý ile özel saðlýk kurumlarýndaki muayenelerde ise 3 TL indirim
yapýlacaðý, bir sonraki eczane müracaatýnda ikinci ve üçüncü basamak için 5, ve özel hastaneler
için 3 TLnin tahsil edileceði, tahsil edilen bu tutarýn eczane alacaklarýndan mahsup edileceði hükmü
getirildi. Bu düzenleme 01/10/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde yürürlüðe
girecek.
c) Kamu kurum iskontolarý ise, aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlendi:
20 yýllýk olarak belirlenmiþ ilaçlardan eþdeðer grubu olanlarýn perakende satýþ fiyatý 10.00 TLnin
üzerinde olan ilaçlara referans fiyat alana kadar %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) iskonto
uygulanacak, Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenen jeneriði olmayan orijinal ilaçlar için iskonto %24 (baz
iskonto %11+%13 birlikte) olarak uygulanacak. Ancak mevcut iskontosu %24ün üzerinde olan
ilaçlar için ilave %13 iskonto uygulanmayacak. Söz konusu düzenleme ise tebliðin yayýmý tarihinden
45 gün sonra geçerli olacak.
20 yýllýk olarak belirlenmiþ ilaçlardan eþdeðer grubu olanlarýn perakende satýþ fiyatý 10.00 TLnin
üzerinde olan ilaçlara referans fiyat alana kadar %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) iskonto
uygulanacak, Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenen jeneriði olmayan orijinal ilaçlar için iskonto %24 (baz
iskonto %11+%13 birlikte) olarak uygulanacak. Ancak mevcut iskontosu %24ün üzerinde olan
ilaçlar için ilave %13 iskonto uygulanmayacak.
d) Ýlaç fiyatlarý aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlendi:
Orijinal ürünlerin depocuya satýþ fiyatý jenerikleri piyasaya çýkýncaya kadar referans fiyatý geçemez;
jeneriðine ruhsat verilen orijinal ürünün depocuya satýþ fiyatý Saðlýk Bakanlýðý veri tabanýnda kayýtlý
referans fiyatýn en fazla % 60ýdýr; orijinali ülkemizde bulunmayan ürünlerin depocuya satýþ fiyatý
Saðlýk Bakanlýðý veri tabanýnda kayýtlý referans fiyatýnýn % 60ýdýr; ilk jenerikten itibaren tüm jenerik
ürünlere de orijinal ürüne ait referans fiyatýn en fazla % 60ý kadar depocuya satýþ fiyatý verilebilir.
Ýlk jenerik ile birlikte Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenen fiyat sonrasý oluþacak referans fiyat düþmeleri
% 60lýk sýnýrýn altýna ininceye kadar depocuya satýþ fiyatýna yansýtýlmaz. Referans fiyat % 60
sýnýrýnýn altýna indiðinde ise yeni referans fiyatýn % 100üne kadar depocuya satýþ fiyatý alýnabilir;
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bu usul jenerik ürünler için de ayný þekilde uygulanýr. Jenerik ürünlerin depocuya satýþ fiyatý orijinal
ürünlerin depocuya satýþ fiyatýndan yüksek olamaz.
Orijinal ürünlerin depocuya satýþ fiyatý jenerikleri piyasaya çýkýncaya kadar referans fiyatý geçemez;
jeneriðine ruhsat verilen orijinal ürünün depocuya satýþ fiyatý Saðlýk Bakanlýðý veri tabanýnda kayýtlý
referans fiyatýn en fazla % 60ýdýr; orijinali ülkemizde bulunmayan ürünlerin depocuya satýþ fiyatý
Saðlýk Bakanlýðý veri tabanýnda kayýtlý referans fiyatýnýn % 60ýdýr; ilk jenerikten itibaren tüm jenerik
ürünlere de orijinal ürüne ait referans fiyatýn en fazla % 60ý kadar depocuya satýþ fiyatý verilebilir.
Ýlk jenerik ile birlikte Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenen fiyat sonrasý oluþacak referans fiyat düþmeleri
% 60lýk sýnýrýn altýna ininceyekadar depocuya satýþ fiyatýna yansýtýlmaz. Referans fiyat % 60
sýnýrýnýn altýna indiðinde ise yeni referans fiyatýn % 100üne kadar depocuya satýþ fiyatý alýnabilir;
bu usul jenerik ürünler için de ayný þekilde uygulanýr. Jenerik ürünlerin depocuya satýþ fiyatý orijinal
ürünlerin depocuya satýþ fiyatýndan yüksek olamaz.
Bu Kararýn istisnasý 20 yýldan eski ilaç statüsü kazanmýþ ve depocuya satýþ fiyatý 6,79 TLnin altýnda
olan ilaçlar, depocuya satýþ fiyatý 3,56 TLnin altýnda olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri,
týbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler ve enteral beslenme ürünleri olacak. Böylece temininde
güçlük çekilen ilaçlarýn Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yeniden fiyatlandýrýlmasýna dair hüküm de
kaldýrýlmýþ oldu. Bu deðiþiklikler 45 günlük geçiþ süresi sonunda yürürlüðe girecek.
e) Ýlaç fiyat deðiþiklikleri zorlaþtýrýldý.
Daha önce saptanan dönemsel Avro deðerinde 30 gün süre ile yüzde beþ deðiþiklik olmasý durumunda,
bu tablo ilaç fiyatlarýna yansýtýlýrken, yeni düzenleme ile, dönemsel Avro deðer bandý tanýmlamasý
yapýldý ve 30 günlük süre 90 güne çýkartýldý. Dönemsel Avro deðer bandýna göre, bundan sonra
Avrodaki deðiþiklik yüzde 15ten fazla olursa ilaç fiyatlarý da deðiþebilecek.
Daha önce saptanan dönemsel Avro deðerinde 30 gün süre ile yüzde beþ deðiþiklik olmasý durumunda,
bu tablo ilaç fiyatlarýna yansýtýlýrken, yeni düzenleme ile, dönemsel Avro deðer bandý tanýmlamasý
yapýldý ve 30 günlük süre 90 güne çýkartýldý. Dönemsel Avro deðer bandýna göre, bundan sonra
Avrodaki deðiþiklik yüzde 15ten fazla olursa ilaç fiyatlarý da deðiþebilecek.
DEÐERLENDÝRME:
Tüm bu deðiþiklikler, eczane ekonomisi açýsýndan da önemli bir küçülmeye iþaret ettiði gibi, eczane
içindeki bürokrasiyi de artýracak þekilde, eczacýnýn yaþama koþullarý düþünülmeden ve yine eczacýlarýn
meslek örgütüne görüþü sorulmadan yapýlmýþtýr.
Türk Eczacýlarý Birliði, bir saðlýk meslek örgütü olarak ilaç fiyat düþüþlerine karþý deðildir. Ancak
ayný anda muayene katýlým paylarýnýn artýrýlmasýndan da anlaþýlmaktadýr ki, kamunun bu önlemlerle
niyeti, ilacýn bulunabilir, alýnabilir olmasýný saðlamak deðil, kendisinin ilaca ödediði miktarý kesin
olarak azaltmaktýr. Bu nedenle de, yapýlan düzenlemeler ile ilaç harcamalarýnýn önemli bir yükünü
ilaç þirketleri, eczacýlar ve hastalar arasýnda paylaþtýrmýþ olmaktadýr.
Yapýlan ilk hesaplamalara göre, bu uygulamalar hayata geçtiðinde kamu ilaç fiyatlarýnda 2.3 milyar
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TLlik (yüzde 14.5lik) bir daralma olacaktýr. Bu daralmanýn eczacýlara yansýmasý 550 milyon TL
olacaktýr ki, bu da eczanelerin bir gecede yüzde 15 oranýnda küçülmesi demektir.
Bütün bu tasarruf önlemlerini alanlar þunu gözden uzak tutmamalýdýr. Pazarýn yüzde 20 büyüdüðü
doðrudur, ama bu uygulamalarla yüzde 20 daralma bu büyümede hiç suçu olmayan eczaneye ve
hastaya fatura edilecektir. Nüfusa dayalý faktörler ve talep artýþý gibi olaðan büyüme dýþýnda, pazarýn
büyümesinin nedeni akýlcý ilaç kullanýmýnýn olmamasý, eþdeðer ilaç politikalarý tam olarak
uygulanmamasý, ilaç þirketlerinin promosyon faaliyetlerinin denetlenememesi, Türkiyenin hastalýk
temelli tedavi kýlavuzlarý olmamasýdýr. Bunun için Pazar yüzde 20 büyümüþtür ama o pazarýn
büyümesinden nemalanarak büyüyenlerle þimdi küçültülenler ayný aktörler deðildir. Kriz ortamýnda
yüzde 20 büyüyen bizler deðil, bazý ilaç þirketleridir. Kamu ise açýkça sanayiden alamadýðý tutarýn
bedelini eczacýlara ödetmektedir.
Gelinen noktada, eczacýlarýn kazançlarý sadece ilaç fiyatlarýna baðlýdýr. Bu nedenle de ilaç fiyatlarýndaki
bu kadar radikal bir düþüþ, eczane karlarýna çok ciddi bir biçimde yansýyacaktýr. Zaten saðlýkta
dönüþüm programý ile yapýlan uygulamalar ve ekonomik kriz, eczane net karlýlýðýný önemli oranda
azaltmýþtýr. Bir de bu uygulamalar dizisinin hayata geçmesi, pek çok eczanemiz için eczane
hizmetlerinin sürdürülememesi anlamýný taþýyacaktýr.
Diðer yandan, bu uygulamalar bütünü, hem getirilen yeni ek maliyetler nedeniyle hem de eczanelerin
kapanmasý gündeme geleceðinden, hastalar için de saðlýk hizmetlerinin eriþimi son derece
zorlaþtýracaktýr.
Global bütçe tartýþmalarýnýn yapýlmaya baþlandýðý Haziran ayýndan beri Birliðimiz, yukarýdaki tespitlerini
sektörün tüm taraflarý ile paylaþmakta, eczacýnýn bu tablodan korunmasý için, mutlaka meslek
hakkýnýn verilmesi ve bizlerin yüzdesel ticari kazanca doðrudan baðlý olarak deðil, profesyonel
emeðimizin karþýlýðýný alarak çalýþmasý konusunda çeþitli önerilerini her platformda dile getirmektedir.
Son olarak, Saðlýk Bakaný Sayýn Prof. Dr. Recep Akdað ile 17.09.2009 tarihinde (dün) yapýlan
görüþmede de bu konu dile getirilmiþtir (Sayýn Bakana sunulan meslek hakký raporu için lütfen eke
bakýnýz).
Ocak 2009 Protokolüne aykýrý olarak SUT hükümlerinin 1.10.2009dan itibaren geçerli olmasý
konusunu; Danýþtayýn yürütmeyi durdurma kararýna karþýn, muayene ücretlerinin kat be kat fazlasýyla
yeniden gündeme gelmesi ve yine SGK ile yaptýðýmýz Protokole aykýrý olarak özel hastane muayene
ücretlerinin bir kýsmýnýn eczanelerden tahsil edilmesini kabul edilemez bulduðumuzu ve bu konu ile
ilgili olarak tüm hukuki giriþimler de dahil olmak üzere süreci baþlatacaðýmýzý ilan ediyoruz.
Eczacý ve eczacý örgütü için 15-16 Ocak ve 21 Aralýk tarihlerinin önemi büyüktür.Yeni bir tarih
yazmak gerekiyorsa bu örgüt daha akýlda kalanýný, daha güçlü bir biçimde yazmaya hazýrdýr. Çünkü
herkes bilmelidir ki, bizim feda edecek tek bir eczanemiz bile yoktur.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ
Saðlýk Bakaný Sayýn Prof. Dr. Recep AKDAÐ'a sunulan Meslek Hakký Raporu web sitemizi ziyaret
ediniz.
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SEÇÝMLER YAPILDI
2009-09-28

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

26 Eylül 2009 Cumartesi günü Seçimli Olaðan Genel Kurulumuz Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda
yapýldý. Ardýndan 27 Eylül 2009 Pazar günü Odamýz hizmet binasýnda seçimler gerçekleþtirildi. Tek
liste ile yapýlan oylama sonucu; Yönetim Kurulu mazbatalarýný aldýktan sonra görev daðýlýmý yapýlacaktýr.
TEB 4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI ADAY LÝSTESÝ
YÖNETÝM KURULU (ASÝL)

YÖNETÝM KURULU (YEDEK)

1-BURHANETTÝN BULUT

1-SÜMEYYA YILMAZ KALAÐOÐLU

2-HAKAN FENNÝBÝLEK

2-FATÝH BERKTAÞ

3-ERSUN ÖZKAN

3-KEMAL ÝKÝDAÐ

4-ORHAN ATALAY

4-EMRE ÇOBANOÐLU

5-ÖMÜR MÜRSEL YALBUZDAÐ

5-SEDEN ÜNSAL YILDIRIM

6-AHMET HAN ALPMAN

6-ÞEBNEM BERKER GÜLAÇTI

7-HAKAN ÇELÝK

7-BEYHAN ULUSOY

DENETLEME KURULU (ASÝL)

DENETLEME KURULU (YEDEK)

1-ALEV ERSAN

1-ÝLHAN GÜLTEKÝN

2-ESRA YILMAZ

2-TÜLÝN KORKMAZ

3-ERDEM KIZILTEPE

3-YEÞÝM AKKAÞ

HAYSÝYET DÝVANI (ASÝL)

HAYSÝYET DÝVANI (YEDEK)

1-BÝLGE ÜSTEKÝDAÐ

1-SÜHENDAN TOKSÖZ

2-ZUHAL DEMÝR

2-CENGÝZHAN OYMAKÇIER

3-ALÝ ÇEVRÝM

3-FATMA YAHÞÝ

4-KEZBAN TANGERLÝ ATICI

4-GÜLÞEN BATMAZ

5-HALÝT KÜRÞAT BADAKAL

5-GÖNÜL KOCA

BÜYÜK KONGRE DELEGESÝ (ASÝL)

BÜYÜK KONGRE DELEGESÝ (YEDEK

1-ERDOÐAN ÇOLAK

1-OÐUZHAN SÜRME

2-BURHANETTÝN BULUT

2-EMRE BOZYÝÐÝT

3-ÖNER KÜÇÜKYALÇIN

3-HAÞÝM SÖKÜN

4-MUSTAFA MUHÝTTÝN ZEYNELOÐLU

4-TÜLÝN ERSOY

5-ALÝ YÜCEL SEÇKÝ

5-EMÝNE ÞÜKRAN ÖZEL

6-ÖMER FARUK DOÐAN

6-DAVUT CEYLAN

7-ÖZDEN SEZGÝNSOY

7-SEVÝNÇ SOÐUKKANLI
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"ECZANE BULUNMAYAN YERLEÞÝM BÖLGELERÝNDE YAÞAYAN HALKA YERÝNDE
ÝLAÇ TEMÝNÝNE ÝLÝÞKÝN PROTOKOL" ÝMZALANDI!
2009-09-28
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C. Saðlýk Bakanlýðý ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda, Eczane Bulunmayan Yerleþim
Bölgelerinde Yaþayan Halka Yerinde Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokol imzalanmýþtýr.
Türk Eczacýlarý Birliðinin, ilaç ve saðlýk hizmeti sunan tüm eczanelerimiz arasýnda gelir adaletinin
saðlanmasý ve bu suretle eczacýlýk hizmetinin toplumsal yararýnýn artýrýlmasý amacýyla üzerinde
uzun bir süredir çalýþtýðý Protokol, Birliðimiz Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Mukaddes Harmancýnýn
çalýþmalarý sonucu, 18.06.2009 tarihinde, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti Baþkaný Ecz.Erdoðan
ÇOLAK ile Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Uzm.Dr.Turan BUZGAN tarafýndan imzalanarak
yürürlüðe girmiþtir.
Ýlk kez Manisa Eczacý Odasý tarafýndan baþlatýlarak Adýyaman Eczacý Odasý tarafýndan da baþarý
ile sürdürülen uygulamanýn olumlu sonuçlarý, TEB ve Saðlýk Bakanlýðýnca her iki ilimizde
deðerlendirilmiþ olup, sistemin tüm Türkiye geneline yaygýnlaþtýrýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
Bu protokol; Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda imzalanan
2009 yýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamýndaki Kiþilerin Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokolün ve Maliye
Bakanlýðý ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda imzalanan Eczanelerden Ýlaç Teminine
Ýliþkin Protokolün 3.7. maddesi, 6643 sayýlý Türk Eczacýlarý Birliði Kanununun 39/j maddesi hükmüne
istinaden düzenlenmiþtir.
5258 sayýlý Kanun gereði aile hekimliði uygulamasýna geçilen illerin eczane bulunmayan bölgelerinde
Bakanlýkça aile hekimliði sözleþmesi yapýlan veya yerine görevlendirilen hekimler ile aile hekimliði
uygulamasý olmayan illerde Bakanlýða baðlý saðlýk ocaðý hekimleri ve gezici saðlýk hizmeti veren
diðer hekimlerce, bu bölgelerde yaþayan ve kapsam dahilindeki kiþilere yerinde saðlýk hizmeti
verilmesi sýrasýnda düzenlenecek reçete muhteviyatý ilaçlar, sözleþmeli eczaneler tarafýndan bu
protokol dahilinde belirlenen sýralý daðýtým sistemi usul ve esaslarý çerçevesinde karþýlanacaktýr.
Birliðimiz tarafýndan, saðlýk hizmeti sunumunu yaygýnlaþtýrmak, meslektaþlarýmýz arasýnda etik
bozulmayý engellemek ve kamu yararý gözetilerek halk saðlýðýna hizmet etmek amacýyla oluþturulan
sýralý daðýtým sistemleri ile ilgili olarak, Bölge Eczacý Odalarýmýz tarafýndan uygulamaya iliþkin þart
ve usullerin belirlenerek, sistemin en kýsa sürede hayata geçirilmesi çok büyük önem arzetmektedir.
Protokol metni için web sitemizi ziyaret ediniz.
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YAYIMLANAN TEBLÝÐLER VE KARARNAME SONRASINDAKÝ SÜREÇ HAKKINDA
BÝLGÝLENDÝRME
2009-09-28
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Hükümetin, aylardýr üzerinde çalýþtýðý ve özellikle saðlýk harcamalarýnda önemli tasarruflar yapýlmasýný
planladýðý Orta Vadeli Programý çerçevesinde alýnacak tedbirlerin ilaç ve eczacýlýk alaný üzerinde
yaratacaðý etkilerle ilgili endiþelerimiz ve karþý çýkýþlarýmýz çeþitli tarihlerde yapýlan açýklamalarýn
ve basýn toplantýlarý ile kamuoyuyla paylaþýlmýþtýr. Ayrýca, konuya iliþkin, Bakanlýklar, Kurumlar ve
Genel Müdürlükler nezdinde gerekli giriþimlerde bulunulmuþtur.
Özellikle, ilaç sanayi ile ekonomi yönetimi ve ilgili Bakanlýklar arasýnda yapýlan global bütçe
görüþmelerinin baþladýðý Haziran ayýndan bu yana, tespitlerimiz sektörün tüm taraflarý ile paylaþýlmýþtýr.
Üyelerimizin, hükümet tarafýndan uygulanmasý planlanan saðlýkta tasarruf tedbirleri nedeniyle
uðrayacaklarý ekonomik sarsýntýdan korunmasý için, sadece yüzdesel ticari karlýlýða baðlý olmayan,
ilaç ve eczacýlýk hizmetinin sunumundaki emeðimizin karþýlýðýný da tanýmlayan yeni bir sisteme
geçiþin gerekliliði dile getirilmiþ ve meslek hakký uygulamasýna iliþkin talebimiz iletilmiþtir.
Ancak, tüm bu görüþmeler raðmen, 18 Eylül 2009 tarih, 27353 sayýlý Resmi Gazete'de;
- Tedavi Katýlým Payýnýn Uygulanmasý Hakkýnda Teblið (Sýra No: 12)(Maliye Bakanlýðýndan),
- 2008 Yýlý Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið (Sosyal Güvenlik Kurumundan)
- Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasýna Dair Kararda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Bakanlar Kurulu
Kararý yayýnlanmýþ ve yapýlan bu deðiþikliklerle;
a) Birinci basamak saðlýk hizmetlerine 2 TL katýlým payý getirilmiþ,
b) Hekim ve diþ hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katýlým payý tutarlarý; 01/10/2009 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiþ,
c) Kamu kurum ýskontolarýnda ve ilaç fiyatlarýnýn belirlenmesi ile ilgili esaslarda yeni düzenlemeler
yapýlmýþ,
e) Ýlaç fiyat deðiþiklikleri zorlaþtýrýlmýþtýr.
Bunun üzerine, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti, olaðanüstü toplanarak yaptýðý deðerlendirmeler
sonucunda, Kararnamenin eczaneler üzerinde yaratacaðý olumsuz etkiyi ortadan kaldýrmak ve özellikle
düþük cirolu eczaneler açýsýndan ortaya çýkabilecek yýkýcý etkilerin önüne geçebilmek adýna konunun
ilgili Bakanlara aktarýlmasýna, bu geliþmelerin gündem edileceði acil bir baþkanlar danýþma kurulu
toplantýsý düzenlenmesine ve ilaç sanayi, ecza depolarý ve ecza kooperatifleri ile toplantý yapýlarak
konunun hýzlý bir þekilde deðerlendirilmesine, ayrýca yapýlan deðiþikliklerle ilgili hukuki zeminde
mücadele baþlatýlmasýna karar vermiþtir.
Merkez Heyetimiz, Baþkanlar Danýþma Kurulu Toplantýsýnýn çok ivedi olarak gerçekleþtirilmesini kararlaþtýrmýþ
olmakla birlikte, Oda Baþkanlarýmýz ile yapýlan görüþmeler sonrasýnda, Ramazan Bayramý tatilinin hemen
ardýndan; 26-27 Eylül 2009 tarihlerinde 24 eczacý odamýzýn Seçimli Olaðan Genel Kurulunun yapýlacak olmasý
ve bayram tatili sonrasýndaki günlerde tüm Türkiyeden Ankaraya ulaþýmla ilgili güçlükler ve zaman kýsýtlýlýðý
göz önüne alýnarak, bilgilendirme ve ortak tavýr geliþtirme konusundaki görüþ alýþ-veriþi telefon ve e-posta
üzerinden saðlanmýþ olup konuya iliþkin TEB Merkez Heyetinin ve 51 eczacý odasý baþkanýnýn imzasýný taþýyan
bildiri 16.09.2009 tarihinde yayýnlanmýþ ve basýn yayýn organlarýnda geniþ yer bulmuþtur.
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Merkez Heyetimizin aldýðý karar doðrultusunda, Saðlýk Bakaný, Maliye Bakaný ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanýndan randevu talebinde bulunuldu. Maliye Bakanýnýn, Sayýn Baþbakan ile beraber gerçekleþtirdiði
ABD ziyareti nedeniyle randevu talebimiz henüz cevaplanmamýþtýr.
Saðlýk Bakaný Sayýn Prof. Dr. Recep Akdað ile; Ýlaç Fiyatlarýnda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kararýn Bakanlar
Kurulunda imzaya açýldýðýnýn öðrenilmesinden hemen sonra 17.09.2009 tarihinde Ýstanbulda, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçer ile 24.09.2009 tarihinde Ankarada birer görüþme gerçekleþtirilmiþtir.
Her iki Bakana da, Kararname deðiþikliðinin eczaneler üzerindeki olumsuz etkileri ve ortaya çýkaracaðý sýkýntýlar
aktarýlmýþtýr. Ayrýca, 21 Aralýk Mitinginde dile getirmiþ olduðumuz muayene katýlým paylarýnýn tahsildarlýðýna
olan itirazýmýza raðmen yeni düzenleme ile muayene katýlým paylarýnýn yükseltilmesi, Ocak 2009 Protokolü
hükümlerine aykýrý olarak, özel saðlýk kurumlarýndaki muayene katýlým paylarýnýn 3 TLlik kýsmýnýn serbest
eczanelerden karþýlanmasý hükmünün getirilmesi ve kurumdan gelir ve aylýk alanlarýn tamamýna ait muayene
katýlým paylarýnýn maaþtan kesilen kýsmý dýþýnda bir kýsmýnýn da eczanelerden tahsil edilmesi yönündeki yeni
düzenlemeler ile ilgili karþý çýkýþlarýmýz ifade edilmiþtir.
Ayrýca, Tebliðde, 5510 Sayýlý Kanunun 69-c maddesine aykýrý bir düzenleme yapýlarak aile hekimliði muayeneleri
için de muayene katýlým payý zorunluluðu getirildiði, bunun bir kanun maddesinin Tebliðle deðiþtirilemeyeceði
gibi temel bir hukuki hatayý barýndýrdýðý, ayrýca iki tarafýn mutabakatý ile üç yýllýðýna baðýtlanan sözleþmenin
tek taraflý olarak deðiþtirilmesi ve yine sözleþmede belirtildiði üzere sözleþme imzalandýðý tarihte geçerli olan
SUT hükümlerinin deðiþtirilmesi anlamýna geldiði bildirilmiþ ve önceki Danýþtay kararý hatýrlatýlmýþtýr.
Bunlarýn dýþýnda, her iki Bakana da, Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan uzun süredir üzerinde çalýþýlan ve daha
önce de aktarýlan meslek hakký konusundaki taleplerimiz yinelenmiþ, meslek hakký raporumuz takdim edilmiþtir.
Yine, Merkez Heyetimizin aldýðý karar doðrultusunda, 24.09.2009 tarihinde, ilaç sanayi, ecza depolarý ve ecza
kooperatiflerinin yöneticilerinin katýlýmýyla Ankarada bir toplantý gerçekleþtirilmiþ ve bu toplantýda yapýlan
deðerlendirmeler, varýlan görüþ birliði, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçer ile yapýlan
toplantýda dile getirilerek görüþmede, tüm taraflarýn üzerinde anlaþmaya vardýðý, özellikle eczaneler üzerinde
olumsuz etki yaratmayacak ve saðlýk harcamalarýnda tasarruf tedbirleri kapsamýnda alýnacak önlemlerin
bedelini eczacýya ödettirmeyecek bir yöntem üzerinde mutabakat aranmasý önerilmiþtir.
Görüþme sonucunda, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçer tarafýndan, yayýnlanan Teblið
ve Kararnameler nedeniyle ortaya çýkabilecek olasý sýkýntýlarý yaþatmayacak, Türk Eczacýlarý Birliðinin
dolayýsýyla eczacýlarýn desteðini almýþ, ilaç sanayi ve ecza depolarý ile kooperatifleri tarafýndan da kabul edilen
bir yöntem geliþtirilmesinde Birliðimiz tarafýndan üstlenilecek rolün son derece anlamlý ve önemli olduðu
belirtilerek, Haziran ayýndan bu yana ilaç sanayi ile yapýlan 9 toplantýdaki mutabakatsýzlýk sonucu ortaya
çýkan Teblið ve Kararnamelerin saðlýk alanýnda tetikleyeceði kaosun önüne geçilebilmesi için Birliðimiz
tarafýndan getirilecek önerilerin deðerlendirileceði bildirilmiþtir.
Birliðimiz tarafýndan, önümüzdeki hafta, konunun tüm taraflarý ile bir dizi görüþme gerçekleþtirilecek, ardýndan
yapýlacak baþkanlar danýþma kurulu toplantýsýnda bu temaslar sonucunda gelinen nokta ve alýnmasý gereken
kararlar deðerlendirilecektir.
26-27 Eylül 2009 tarihlerinde 24 eczacý odamýzýn Seçimli Olaðan Genel Kurulunu yapacaðý göz önüne
alýndýðýnda, Genel Kurul sonuçlarýnýn ardýndan Yönetim Kurulu görevine gelenlerin mazbatalarýný almasý ve
yapacaklarý görev daðýlýmýnýn ardýndan, baþkanlar danýþma kurulu tarihinin Odalarýmýzla paylaþýlmasýnýn
uygun olacaðý deðerlendirilmektedir.
Bu anlamda, bu hafta sonu seçimini yapacak odalarýmýzýn yeni seçilecek Yönetim Kurullarýnýn, seçim
sonuçlarýnýn aský süresi biter bitmez, mazbatalarýný almalarý ve ilk toplantýlarýný ivedi olarak gerçekleþtirerek,
yapýlacak görev daðýlýmýnýn Birliðimize bildirilmesi, önümüzdeki süreç göz önüne alýndýðýnda son derece
önemlidir.
Türk Eczacýlarý Birliði olarak, Yasamýzýn bize verdiði, üyelerimizin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini
korumak ve bunlarý halkýn ve Devletin menfaati ile en iyi þekilde telife çalýþmak noktasýndaki görev ve
sorumluluðumuzun bilinci ve 24.000 üyemiz ve 51 eczacý odamýzýn desteðiyle, taleplerimiz doðrultusunda
düzenleme yapýlmasý için sürdürdüðümüz mücadele kararlýlýkla devam edecektir.
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1 EKÝMDE YAPILACAK EÞ ZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA
2009-09-29
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi,
- Tedavi Katýlým Payýnýn Uygulanmasý Hakkýnda Teblið (Sýra No: 12) (Maliye Bakanlýðýndan),
- 2008 Yýlý Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið (Sosyal Güvenlik Kurumundan)
- Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasýna Dair Kararda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý
yayýnlanmýþ ve yapýlan bu deðiþikliklerle;
a) Birinci basamak saðlýk hizmetlerine 2 TL katýlým payý getirilmiþ,
b) Hekim ve diþ hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katýlým payý tutarlarý; 01/10/2009 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiþ,
c) Kamu kurum ýskontolarýnda ve ilaç fiyatlarýnýn belirlenmesi ile ilgili esaslarda yeni düzenlemeler yapýlmýþ,
d) Ýlaç fiyat deðiþiklikleri zorlaþtýrýlmýþtýr.
Hükümetin özellikle saðlýk harcamalarýnda önemli tasarruflar yapýlmasýný planladýðý Orta Vadeli Programý
çerçevesinde alýnan bu tedbirlerin ilaç ve eczacýlýk alaný üzerinde yaratacaðý etkilerle ilgili endiþelerimiz ve
karþý çýkýþlarýmýz çeþitli tarihlerde yapýlan açýklamalar ve basýn toplantýlarý ile kamuoyuyla paylaþýlmýþ ve
Eczacý Odalarýmýz yapýlan görüþmeler hakkýnda 25.09.2009 tarih ve 7134 sayýlý yazýmýz ile bilgilendirilmiþtir.
Ayrýca, konuya iliþkin, Bakanlýklar, Kurumlar ve Genel Müdürlükler nezdinde yapýlan giriþimler devam
etmektedir. Bu çerçevede, son bilgilendirmemizden bu yana, 28 Eylül 2009 Pazartesi günü Ýlaç Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Saim Kermanla görüþülmüþ olup, 30 Eylül 2009 Çarþamba
günü ilaç sanayicileri ve Saðlýk Bakaný Sayýn Prof. Dr. Recep Akdað ile tekrar bir araya gelinecektir.
Yapýlan düzenlemelerin eczaneler üzerinde yaratacaðý olumsuz etkiyi ortadan kaldýrmak ve özellikle düþük
cirolu eczaneler açýsýndan ortaya çýkabilecek yýkýcý etkilerin önüne geçebilmek adýna sürdürülen bu görüþmelerin
yaný sýra, bazý uygulamalarýn yürürlüðe gireceði 1 Ekim 2009 tarihinde iliþikte örneði gönderilen bir Basýn
Açýklamasý yapýlacak ve eþzamanlý olarak 2009 yýlý Ýlaç Alým Protokolü ile birlikte, 5510 sayýlý Yasaya aykýrý
bulunan muayene ücretleri ve bunlarýn eczanelerden tahsili uygulamalarýna karþý ancak yürütmesinin baþladýðý
1 Ekim tarihinden itibaren dava açýlabildiðinden, mesai saatinin baþlamasý ile birlikte, yürütmeyi durdurma
talebi ile dava açýlmýþ olacaktýr.
Oda Baþkanlarýmýzla yapýlan birebir görüþmelerde belirlediðimiz ve 51 Eczacý Odamýz tarafýndan ortak olarak
yayýnlanan deklarasyonda belirtilen ortak tavýr doðrultusunda Kurum, Bakanlýklar ve konunun taraflarý ile
sürdürülmekte olan görüþmelerde gelinen noktayý deðerlendirmek üzere, 7 Ekim 2009 Çarþamba günü saat
11.00de TEB Merkez Heyeti Binasýnda Baþkanlar Danýþma Kurulu toplantýsý gerçekleþtirilecektir.
Diðer yandan, yapýlan deðiþikliklerle ilgili bazý uygulamalarýn yürürlüðe gireceði 1 Ekim 2009 tarihinde tüm
Eczacý Odalarýmýz tarafýndan konuyu yerel basýna da taþýyacak þekilde açýklamalar yapmalarýnýn, içinden
geçtiðimiz dönem göz önünde bulundurulduðunda, son derece önemli olduðu deðerlendirilmektedir. Yapýlacak
olan basýn açýklamalarýnda; 1 Ekim tarihi ayný zamanda 5510 sayýlý Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanununun yürürlüðe giriþinin birinci yýlý olmasý nedeniyle, bu yasal düzenleme ile birlikte yaþadýðýmýz ve
bizleri 21 Aralýk Artýk Yeter! mitingine götüren süreç de bütünleþik olarak deðerlendirilmeli, o gün karþý
çýktýðýmýz kamu kurum iskontolarýnýn yükünün son Kararname ile aðýrlaþtýrýldýðýnýn, muayene ücreti uygulamasýnýn
yaygýnlaþtýðýnýn, ücretlerin artýrýldýðýnýn ve karþý çýkmamýza raðmen, eczacýlarý tahsildar olarak gören anlayýþýn
devam ettiðinin altý çizilmelidir.
24.000 üyemiz ve 51 eczacý odamýzýn desteðiyle, taleplerimiz doðrultusunda düzenleme yapýlmasý için
sürdürdüðümüz mücadele kararlýlýkla devam edecektir.
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5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA
KANUNLA BELÝRLENEN BÝLDÝRÝM VE BEYAN SÜRELERÝ 31.12.2009 TARÝHÝNE
KADAR UZATILDI
2009-09-30

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;

30 Eylül 2009 tarih 27362 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Bakanlar Kurulu Kararý ile,
5811 Sayýlý Bazý Varlýklarýn Milli Ekonomiye Kazandýrýlmasý Hakkýnda Kanunun 3 ncü Maddesinin
birinci ve ikinci fýkralarýnda belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31.12.2009 tarihine kadar (bu tarih
dahil) uzatýlmýþtýr.
29/9/2009 TARÝHLÝ VE 2009/15456 SAYILI KARARNAMENÝN EKÝ
KARAR
MADDE 1  (1) 5811 sayýlý Bazý Varlýklarýn Milli Ekonomiye Kazandýrýlmasý Hakkýnda Kanunun 3
üncü maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýnda belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine
kadar (bu tarih dahil) uzatýlmýþtýr.
MADDE 2  (1) Bu Karar yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
MADDE 3  (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakaný yürütür.

BEÞERÝ TIBBÝ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETÝKETLEME YÖNETMELÝÐÝNDE
DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝK
2009-09-30
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB'den Odamýza gelen yazý ile;
30.09.2009 tarih (Bugün) ve 27362 sayýlý Resmi Gazetede, Saðlýk Bakanlýðýnca Beþeri Týbbi
Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik yayýmlanmýþtýr:
Bu yönetmelik ile, daha önce 01 Ekim 2009 tarihinde baþlanacaðý bildirilmiþ olan ilaç ambalajlarýna
karekod eklenmesi uygulamasý, 01 Ocak 2010 tarihine ertelenmiþtir.
Buna göre; 01.01.2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri tarafýndan
karekod konulacaktýr. Bu tarihten önce üretilmiþ ürünler 01.01.2011 tarihine kadar piyasada
satýlabilecektir.
30 Eylül 2009 ÇARÞAMBA
Resmî Gazete

Sayý : 27362
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YÖNETMELÝK
Saðlýk Bakanlýðýndan:
BEÞERÝ TIBBÝ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETÝKETLEME YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA
DAÝR YÖNETMELÝK
MADDE 1  12/8/2005 tarihli ve 25904 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünler
Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliðinin geçici 2 nci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
GEÇÝCÝ MADDE 2  Karekod, ilaç ambalajlarýnda hem izleme hem de geri ödeme amacýyla
kullanýlacaktýr. Karekod ifadesi bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliðe atfen hazýrlanan diðer mevzuatta
yer alan kupür ya da kupür ve barkod ifadelerini de karþýlar.
1/1/2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri tarafýndan karekod
konulur. Bu tarihten önce üretilmiþ ürünler 1/1/2011 tarihine kadar piyasada satýlabilecektir.
Kupürlü bir ambalaj üzerine karekod uygulanmak istenirse kupür, tekrar kullanýlmasýný engelleyecek
þekilde (çizilerek, baský ile veya benzeri bir yöntemle) iptal edilir ve Ýlaç Takip Sistemine bildirimi
yapýlarak ilaç piyasaya verilir. Karekodun kupür üzerine sökülemeyecek bir etiketle konulmasý da
kupürün iptali olarak kabul edilir. Karekod etiket þeklinde kupür üzerine yapýþtýrýlacaksa, mevcut
kupür önceden iptal edilir.
Piyasada bulunan kupürlü ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri tarafýndan etiket veya benzeri bir
yöntemle, karekod konulabilir. Bu iþlem, firmanýn kontrolü altýnda olmak üzere, ecza depolarý ya da
eczanelerde de yapýlabilir.
Serumlar (periton diyaliz solüsyonlarý, týbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere),
radyofarmasötikler, sýfýr santigrat dereceden daha soðuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soðuk
zincir ürünleri ile alerji aþýlarý gibi kiþiye özel üretilmiþ ilaçlar 1/1/2011 tarihine kadar karekod
uygulamasýnýn kapsamý dýþýndadýr.
MADDE 2  Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Saðlýk Bakaný yürütür.

YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ FAÝZ ORANLARI YENÝDEN DÜZENLENDÝ
2009-09-30
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB'den Odamýza Gelen Yazý Ýle;
Türk Eczacýlarý Birliði Yardýmlaþma Sandýðýndan üyelerimize T.Ýþ Bankasý aracýlýðýyla kullandýrýlan
kredilerde, mevcut kredi kullandýrým faiz oranýmýz aylýk %1,10 (yýllýk %7,71) olarak uygulanmaktaydý.
Piyasa faiz oranlarýndaki düþüþ dikkate alýnarak, bu oran aylýk %1,05 (yýllýk % 7,36) olarak yeniden
belirlenmiþtir.
Buna göre, Türk Eczacýlarý Birliði Yardýmlaþma Sandýðýndan T.Ýþ Bankasý aracýlýðýyla kullandýrýlacak
kredi oranlarý ve geri ödeme tablosu 01.10.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aþaðýdaki
þekilde yeniden düzenlenmiþtir.
Kredi Limitlerini ve Faiz Oranlarýný Gösteren Tablo Ýçin web sitemizi ziyaret ediniz.
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YENÝ DÖNEM NÖBET LÝSTESÝ HAKKINDA

2009-09-28

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SEYHAN ve YÜREÐÝR bölgesi nöbet çizelgesinde bulunan eczaneler yeni hazýrlanacak nöbet çizelgesi
ile ilgili yapýlmasýný istedikleri deðiþiklikler ve nöbet listesine dahil olmak isteyen meslektaþlarýmýz
dilekçelerini 06.10.2009 Salý günü akþamýna kadar odaya iletmeleri gerekmektedir.

ÖDEME DUYURULARI
KATILIM PAYI ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
2009-09-01
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapýlan görüþmede;
33.573.835,43 TLlik katýlým payý tutarýnýn 07 Eylül 2009 Pazartesi günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda
olacaðý bilgisi alýnmýþtýr.

YEÞÝL KART ÝLAÇ ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
2009-09-17
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Saðlýk Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý ile yapýlan görüþmede;
Ýl Saðlýk Müdürlüklerine 08.09.2009 tarihi itibariyle, Yeþil Kart fatura bedeli olarak 149.850.000,00
TLlik tutarýn aktarýmýnýn gerçekleþtirildiði belirtilmiþ olup, Ýl Saðlýk Müdürlüklerince yapýlacak
daðýtýmýn sonucunda söz konusu tutarlarýn eczacýlarýn hesaplarýna yatýrýlacaðý bildirilmiþtir.
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EYLÜL 2009 YENÝ AÇILAN ECZANELER
DERMAN ECZANESÝ
Ecz. Mehmet ÞAHÝN

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yeþilyurt Mahallesi 70154
Sokak

ARHAN ECZANESÝ
Ecz. Aslý ÖZANDAÇ

Ýlimiz Sarýçam Ýlçesi Yýldýrým Beyazýt Mahallesi
3484 Sokak No:7

EYLÜL 2009 NAKÝL OLAN ECZANELER
CEBESOY ECZANESÝ
Ecz. Nesimi Çaðrý CEBESOY

Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Þehit Erkut Akbay Mahallesi
1 Sokak No:84 adresinde bulunan CEBESOY
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi
Selahattin Eyubi Mahallesi 75. Yýl Cumhuriyet
Caddesi No:3/B adresine nakil,

GÜL ECZANESÝ
Ecz. Ayþegül ATLI

Ýlimiz Pozantý Ýlçesi Akça Mahallesi 392 Sokak
No:2 adresinde bulunan GÜL Eczanesini, ayný
isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Fatih Mahallesi
73123 Sokak No:2 adresine nakil,

ÞAFAK ECZANESÝ
Ecz. Tüba TARAKÇI

Ýlimiz Çukurova Ýlçesi Yurt Mahallesi Alparslan
Türkeþ Bulvarý No:68/B adresinde bulunan ÞAFAK
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Ýmamoðlu
Ýlçesi Hürriyet Mahallesi 344 Sokak No:6/B
adresine nakil,

DEMÝRTAÞ ECZANESÝ
Ecz. Fevzi DEMÝRTAÞ

Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Bota Mahallesi 6 Ocak
Caddesi No:65 adresinde bulunan DEMÝRTAÞ
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi
Sarýmazý Kasabasý Aydýnlý Mahallesi Ertuðrul
Gazi Bulvarý No:29/A adresine nakil,

BORAN ECZANESÝ
Ecz. Tülin TETÝK

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar
Emin Bakýr Apartmaný Zemin Kat No:60/B
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adresinde bulunan ADA Eczanesini, BORAN
Eczanesi adý altýnda Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi 19 Mayýs
Mahallesi 1062 Sokak No:51 adresine nakil,

ERDAÞ ECZANESÝ
Ecz. Burcu ERDAÞ

Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Levent Mahallesi 1731 Sokak
No:8/B adresinde bulunan ERDAÞ Eczanesini,
ayný isim altýnda Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi 1732 Sokak
11/A adresine nakil,

TEKÝR ECZANESÝ
Ecz. Yalçýn ÝSTANBULLUOÐLU

Ýlimiz Pozantý Ýlçesi Akçatekir Beldesi Toros
Caddesi No:317 adresinde bulunan TEKÝR
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi
Döþeme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:109
adresine nakil,
ÇOLAK ECZANESÝ
Ecz. Mustafa ÇOLAK
Ýlimiz Pozantý Ýlçesi Akçatekir Beldesi Toros
Caddesi No:227/B adresinde bulunan ÇOLAK
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Karaisalý Ýlçesi
Karaisalý Çatalan yolu üzeri Eðlence Köyü 47/A
adresine nakil,

ÇARE ECZANESÝ
Ecz. Oktay VURANKAYA

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Akkapý Mahallesi Þeyh Cemil
Caddesi No:173 adresinde bulunan ÇARE
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi
Akkapý Mahallesi Þeyh Cemil Caddesi No:184
adresine nakil,

AÐUSTOS - EYLÜL AYI
YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR
Ürün Ýsmi

Firma

Fiyat (YTL)

Barkod

Tarih

COLNAR 20 MG 90 TABLET

SANOVEL

168,11

8699536091471

05/08/2009

SOMAVERT 15 MG 30 FLAKON

PFIZER

6697,94

8699532268754

12/08/2009

ANTISTAX 180MG 60 SERT JELATIN KAPSÜL

BOEHRINGER

22,58

8699693150035

14/09/2009

NYDA 50 ML SPREY

KEYMEN

13

8699839190321

15/09/2009

XAMATE 25 MG TABLET

GENERICA ILAC

34,95

8699293095217

25/09/2009

XAMATE 50 MG TABLET

GENERICA ILAC

63,83

8699293095224

25/09/2009

XAMATE 100 MG TABLET

GENERICA ILAC

107,05

8699293095231

25/09/2009

XAMATE 200 MG TABLET

GENERICA ILAC

206,23

8699293095248

25/09/2009

BUTAMCOD 100 ML SURUP

KOCAK FARMA

6,44

8699828570226

25/09/2009

VEFAT
BAÞSAÐLIÐI

Ecz. Hayriye ULULARINýn Annesi
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EYLÜL AYI FAALÝYET ÖZETÝ
2 EYLÜL 2009
Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlýðý arasýnda imzalanan 2009 Yýlý
Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokolün 3.7 Maddesinde tanýmlanan ilaç ve reçetelerin bölgemizde bulunan
eczanelerce üst limitli ve turlu karþýlanmasý ile ilgili olarak odamýz hizmet binasýnda meslektaþlarýmýzla
yapýlan toplantýda uygulama hakkýnda bilgi alýþ veriþinde bulunuldu ve Üst Limitli Sýralý Daðýtýma
iliþkin kura çekimi yapýldý.

3 EYLÜL 2009
3-8 Eylül 2009 tarihinde Türk Eczacýlarý Birliði ev sahipliðinde Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kongre Merkezinde
düzenlenen 69. FIP Dünya Eczacýlýk Kongresine Ecz. Burhanettin BULUT, Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ, Ecz
Hakan FENNÝBÝLEK, Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ, Ecz Alev ERSAN, Uzm. Ecz Ahmet Han ALPMAN
ile Ecz Bilge ÜSTEKÝDAÐ katýldý.

9 EYLÜL 2009
Yönetim Kurulumuz Ceyhan Ýlçesi eczanelerine ziyarette bulundu. Ziyarette, mesleðimizde yaþanan
son geliþmeler ile ilaçta son durum konularýnda bilgi verildi. Toplantýnýn ardýndan iftar yemeðine
geçildi.
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15 EYLÜL 2009
Kamuoyunda "Varlýk Barýþý Kanunu" olarak bilinen 5811 sayýlý Bazý Varlýklarýn Milli
Ekonomiye Kazandýrýlmasý Hakkýndaki Kanunun "mükelleflerimize getirdiði avantajlarla"
ilgili Adana Vergi Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Odamýzda bilgilendirme toplantýsý
yapýldý.

16 EYLÜL 2009
Yönetim Kurulumuz Kozan Ýlçesi eczanelerine ziyarette bulundu. Ziyaretler sonrasýnda
düzenlenen iftar yemeðinde mesleki geliþmeler ve ilaçta son durum konusunda bilgi
verildi.
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26 EYLÜL 2009
2008-2009 Seçimli Olaðan Genel Kurul toplantýsý, 490 üyemizin katýlýmý ile Seyhan
Oteli Güney Balo salonunda yapýldý.

27 EYLÜL 2009
Odamýz hizmet binasýnda seçimler gerçekleþtirildi. Oylama tek liste ile yapýldý. Seçim
sonucu belirlenen kurul üyeleri, mazbatalarýný 02 Ekim 2009 tarihinde aldýlar. Kurullarýn
5 Ekim 2009 tarihindeki ilk toplantýlarýnda görev daðýlýmlarý gerçekleþtirildi.

