w w w. a d a n a e o . o r g. t r

Adana Eczacý Odasý

Yýl:5 Sayý:58 HAZÝRAN 2010

GÜNCEL
Ecz. Burhanettin BULUT
Baþkan
SUÇLU BULUNURSA, DAHASI;
SUÇLU KALMAZSA NE OLACAK?
Deðiþim ve dönüþümün kýskacýnda olduðumuz
bugünlerde yaþadýklarýmýzýn tehlikeli bir bela olduðuna
iliþkin görüþ yerleþmiþ durumda. Bu nedenle de sürekli
bir suçlu aranmakta. Bunaltan geliþmelerin nedeni
acaba hükümet mi? Yoksa tüm dünyada egemen hale
gelmiþ kapitalist sistemin uzantýlarý mý? Acaba meslek
örgütlerindeki yöneticilerin eksikliði mi?

Devamý 2de

ECZANELER VE ECZANE HÝZMETLERÝ
HAKKINDA YÖNETMELÝKTE DEÐÝÞÝKLÝK
YAPILDI. MUVAZAA ÝLE MÜCADELEDE
ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ.
MADDE 1  13/10/1992 tarihli ve 21374 sayýlý
Resmî Gazetede yayýmlanan Eczaneler ve
Eczane Hizmetleri Hakkýnda Yönetmeliðin 5
inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (h) bendi
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
h) Eczanenin muvazaalý olup olmadýðý
hususunda Bölge Eczacý Odasýnca verilmiþ
deðerlendirme raporu; bu rapor Eczacý Odasý
yetkililerince 20 iþ günü içerisinde ispatlayýcý
belgelerle birlikte Ýl Saðlýk Müdürlüðüne verilir.
Belirtilen süre sonunda rapor verilmediði
takdirde muvazaa konusunda Ýl Saðlýk
Müdürlüðü yetkililerince 10 iþ günü içerisinde
karar verilir...
Devamý 25te

SUT HAKKINDA SGK YETKÝLÝLERÝ ÝLE GÖRÜÞME YAPILDI.
SGK Adana SGM Yetkilileri ile Adana,Mersin,Hatay,Osmaniye Eczacý Odalarý SGK Ýtiraz
ve Mevzuat Komisyonu üyeleriyle yapýlan,yeni Saðlýk Uygulama Tebliði'nde raporlu reçete
karþýlanmasýnda yaþanan sýkýntýlar konusunda aþaðýdaki duyuru hazýrlanmýþtýr:
1- Beslenme Solüsyon Raporlarýnýn % hasta katýlým payýndan muaf olarak iþlem görebilmesi
için kabul edilecek hastalýklar ;
a) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 2-Kanser teþhisli rapor
ile muaf,
b) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 3-Kronik Böbrek Yetmezliði
(KBY) teþhisli rapor ile muaf,
c) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 6.2- Koroziv Gastrointestinal
Yanýklar teþhisli rapor ile muaf,
Devamý 30da

GÜNCEL
SUÇLU BULUNURSA, DAHASI; SUÇLU KALMAZSA NE OLACAK?
Deðiþim ve dönüþümün kýskacýnda olduðumuz bugünlerde yaþadýklarýmýzýn tehlikeli bir bela
olduðuna iliþkin görüþ yerleþmiþ durumda. Bu nedenle de sürekli bir suçlu aranmakta. Bunaltan
geliþmelerin nedeni acaba hükümet mi? Yoksa tüm dünyada egemen hale gelmiþ kapitalist sistemin
uzantýlarý mý? Acaba meslek örgütlerindeki yöneticilerin eksikliði mi? Tüm bu yaþanan dýþsal sorunlarýn
yanýnda, kendini sorgulayanlar ve kendini suçlu ilan edenler de yok deðil. Kýsacasý suçlu kim?
Hepimiz suçluyu arýyoruz.
Elbette yaþanan olumsuzluklara kaynak oluþturan etkenler mevcut; Hatta bir kýsmý bizim mesleki
pozisyonumuzun deðiþmesine yönelik ciddi baskýlar uygulamakta. Saðlýk konusunda uzmaný
olduðumuz mesleðimizi ticari faaliyetler içerisine almaya çalýþan güçlere karþý bazen karamsar
rüzgârlar esebiliyor.
Ancak tüm bunlarýn sadece bizim baþýmýza gelmediðini, dünya sistemlerinin her alanda insani
deðerlerden uzaklaþtýrýldýðý, sermayenin her geçen gün vahþice güçlendiðini ve buna karþý akýlcý
bir mücadelenin gerekliliðini savunmalýyýz.
Süreç içerisinde günlük aktiviteler, kuyuya atýlan taþla uðraþmalar, þekilsel deðerlendirmeler ve her
defasýnda bulunan suçlularla yaþanan çatýþmalar. Açýkçasý tüm bunlar, bizleri çözümü olmayan
sanal bir âleme sevk etmekte. Hele ki suçluyu sadece meslek yöneticileri ya da iktidar olarak
hapsetmiþsek o zaman iþimiz daha da kolaylaþmýþ demektir.
Sürekli var olan ya da yaratýlan tehlikeler karþýsýnda kendini tariflemeye çalýþma, yani yaþananlara
göre günlük olarak konumlandýrma ilerde bir gün meslekte geriye dönüþü olmayan bir tahribata
yol açar. Hiçbir kazaným çok kýsa bir zamanda ve mücadele etmeden elde edilemiyor. Tehditlere
karþý mücadele ettiðimiz kadar yaþamýn bize getirdiði gerçekliðe de kendimizi hazýrlayabilmeliyiz.
Hayatýn tüm alanlarýnda geliþmeleri gözlemlerken, mesleðe karþý yapýlan müdahaleler karþýsýnda
panik içerisinde olmamalýyýz. Önemli olan, hiçbir geliþmenin umutsuzluða veya çaresizliðe denk
gelmediðini bilmemizdir. Yaþananlarý olaðan halden kutsal, eriþilmez, düþmanlar, hainler veya sona
geldik  gibi bir yaklaþýmlarla karþýlamadan rasyonel çözümler üretebilmeliyiz.
Siyah beyaz televizyon artýk seyretmediðimiz gibi HD ve LED TV alma hevesimizi de hatýrlamalýyýz.
Bizler yeni teknolojiye ilgi duyarken, AVM ziyaretlerini eksik etmiyor iken, mesleðimizin yerinde
kalmasýný veya dokunulmamasýný beklememeliyiz.
Ýnsanlarý diðer canlýlardan ayýran en önemli özellik yenilikler ve deðiþimlerle yaþamýný sürdürmesidir.
Elbette canlýlar öðrendikleriyle ya da içgüdüleriyle davranýþlarýný belirlerler. Ayrýca insanlar davranýþ
modellerinin üzerine sürekli yenilerini eklerler. Yani insan düþünür, uygular ve yenilikler sayesinde
deðiþerek yaþama uyum saðlar. Bu nedenle de insanlar geleceðini, belli koþullarda ve kendi elleriyle
belirleme sansý olan canlýlardýr.
Ýnsan davranýþlarý ve yaþam biçimi dinamik deðil de statik olsaydý, uyumsuzluktan dolayý nesli
tükenen canlýlar sýnýfýnda olurdu. Güç olmak, güçlü olmak, tek baþýna yok oluþu engelleyen bir
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GÜNCEL
faktör olmamýþtýr. O nedenle en yýrtýcý, en büyük cüsseli hayvanlarýn dahi nesli tükenebilmiþtir.
Ayrýca, sadece birlikte olmayý baþarmak da tehlikelerden sizi koruyamayabiliyor. En küçük balýk
cinsi hamsi çok büyük sürüler halinde, yani hep birlikte göç ederler. Bu sayede köpek balýklarý gibi
tehlikelerden kendilerini kolayca koruyabiliyorlar. Ýçgüdüleri sayesinde kendinden yüzlerce kat büyük
güçten, bu birliktelikleri sayesinde korunabiliyor; Ancak bu yöntem balýkçýnýn aðýndan kaçmalarýna
yetmemektedir.
Bu örnekten hareketle her seferinde yeni çözüm ve deðiþimler, insanlar için her zaman -herkese
ayný sonucu saðlamasa da- varlýðýnýn dayanaðýdýr.
Ayrýca hiçbirimizin kendimize ait özel bir dünya yaratma þansýmýz yok. Toplumsal bir kalkýnma
neticesinde mesleki sorunlarýmýz da azalacaktýr. Aðlama duvarýna deðil, birlikte iþ üreteceðimiz
akademilere ihtiyacýmýz var. Sorunlarý bilmiyormuþuz gibi sürekli sorunlarý hatýrlatmaya ya da tespit
etmeye deðil, birlikte çözüm üretmeye ihtiyacýmýz var.
Günlük dayatmalar, ÝTS, MEDULA, SUT, sözleþme, sermaye erozyonu gibi sorunlarla hep birlikte
boðuþacaðýz. Ayný zamanda kendimizi geleceðe hazýrlayacaðýz. Hiçbir sorunumuz ya da konumuz
birbirinden daha deðerli olmadýðýný bilmeliyiz. Ýyi eczacýlýk uygulamalarýný ve doðru danýþmanlýk
üretimini en az ekonomik sorunumuz kadar önemsemeliyiz.
Suçlu aramakla günümüzü geçiremeyiz. Ola ki suçluyu bulduðumuzda onu da deðiþtirdiðimizde her
yer tozpembe olmayacaktýr. Bizler, yaþamýn bu deðiþimleri kendimizi içerisinde yalnýz ve etkisiz
hissetmemize, toplumdan uzaklaþmamýza neden olan bu yanýmýzla mücadele etmeliyiz.
Sadece sorunu paylaþarak kaderci ve kolaycý bir yapýya doðru kaymanýn bireyciliðine ve geneli
tarifleme hastalýðýna karþý mücadele ancak umut ve akýl ile yapýlabilir
Mahatma Gandinin söylediði gibi; düþünceleriniz pozitif olsun, çünkü düþünceleriniz sözleriniz olur.
Sözleriniz pozitif olsun, çünkü sözleriniz davranýþlarýnýz olur. Davranýþlarýnýz pozitif olsun, çünkü
davranýþlarýnýz alýþkanlýklarýnýz olur. Alýþkanlýklarýnýz pozitif olsun, çünkü alýþkanlýklarýnýz deðerleriniz
olur. Deðerleriniz pozitif olsun, çünkü deðerleriniz yaþamýnýz olur 
Bazen bildik gerçekleri bile yeniden keþfetmek gerekiyor. Hayatý deðiþtirme gücüne sahip olduðumuz,
birlikte daha güçlü olduðumuz, hayatýn bizim eksenimizde ve sadece bizim sorunlarýmýz merkezinde
dönmediði, düþüncelerimizin ve sözlerimizin bir süre sonra deðerlerimize ve karakterimize dönüþtüðünü,
bunun sonucunda da anladýðýmýz ve aktardýðýmýz Kadar bir insan olabildiðimiz gerçekleri gibi
Evet, gerçekçi ancak umutlu olmak içi boþ bir laf deðil; çünkü sözlerimiz düþüncelerimize,
düþüncelerimiz alýþkanlýklarýmýza, alýþkanlýklarýmýz ise karakterimize dönüþür.
Ýnanç ve mücadele gücü dileklerimle.
Ecz. Burhanettin BULUT
BAÞKAN.
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KAN ÜRÜNLERÝNÝN DÖNEM SONLANDIRMA ÝÞLEMLERÝ HAKKINDA (2010-06-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Geçtiðimiz 2 günde, kan ürünlerine ait dönem sonlandýrma iþlemlerinde sorun yaþandýðý ve bu
iþlemlerin gerçekleþtirilemediði konusunda Bölge Eczacý Odalarý ve meslektaþlarýmýz tarafýndan
Birliðimize yapýlan bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiþtir.
Kurum yetkilileri tarafýndan, dönem sonlandýrma iþlemlerinde yaþanan sorunlarýn giderilebilmesi
için Dönem Sonlandýrma ekranýnýn geçici olarak kapatýldýðý bilgisi verilmiþ olup, sorunun giderilmesinin
ardýndan, ekran yeniden açýlacaktýr.
Dönem sonlandýrma iþlemlerinde yaþanan sorun nedeniyle kan ürünü reçetelerine ait faturalarýn
teslim süresinin uzatýlmasý için Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptýðýmýz resmi baþvurunun Kurum
tarafýndan yanýtlandýrýlmasýnýn ardýndan internet sitemiz üzerinden bilgi verilecektir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
YEÞÝL KARTLI HASTALARA AÝT REÇETELERÝN FATURALANDIRILMASI ÖNCESÝNDE YAPILMASI
GEREKEN ÝÞLEMLER (2010-06-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Bilindiði gibi, yeþil kartlý hastalara ait reçete giriþi eski provizyon sistemi (Java programý) üzerinden yapýlmakta
olup, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile yapýlan
görüþmelerde, yeþil kartlý hastalara ait reçetelerde yer alan ilaçlarýn ÝTS ye bildiriminin de MEDULAda olduðu
gibi tek ekran üzerinden yapýlabilmesinin saðlanmasý için gerekli çalýþmalarýn baþlatýldýðý ifade edilmiþ, ancak
henüz bu konuda bir geliþme olmamýþtýr.
Bu aþamada, yeþil kartlý hastalara ait reçetelerde yer alan ilaçlarýn ÝTS ye satýþ bildirimi, eczane otomasyon
sistemleri üzerinden gerçekleþtirilmektedir. Ancak, Bölge Eczacý Odalarý ve meslektaþlarýmýz tarafýndan, yeþil
kart reçete arkasý dökümlerinde, karekodlu ilaç sayýsýnýn 0 olarak gözüktüðü ve bu durumdaki reçetelerin
Ýl Saðlýk Müdürlüklerince kabul edilmediði bildirilmektedir.
Konu hakkýnda Birliðimiz tarafýndan Kurum yetkilileri ile görüþme yapýlarak, yeþil kartlý hastalara ait reçeteler
için, reçete satýþ bildiriminden hemen sonra veya Yeþil Kart reçetelerine ait fatura kesmeden önce ilgili
reçetenin Sosyal Güvenlik Kurumuna kesinleþtirme iþleminin yapýlmasý gerektiði bilgisi alýnmýþtýr. Bu iþlem
yapýlmaz ise Yeþil Kart provizyon sisteminden alýnan dökümlerde Karekodlu Ýlaç sayýsý 0 olarak görüntülenecektir.
Yeþil kartlý reçetelerin faturalandýrýlmasý öncesinde takip edilmesi gereken iþlem basamaklarý, ekli dosyada
tüm meslektaþlarýmýzýn bilgisine sunulmaktadýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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ACIBADEM SAÐLIK VE HAYAT SÝGORTA A.ÞNÝN ECZANELERÝN GLN NUMARALARINI
TANIMLARI HAKKINDA DUYURUSU (2010-06-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þ tarafýndan Birliðimize yapýlan baþvuru ile, ITS uygulamalarý
ile ilgili þirketlerinin sistem alt yapý ve tanýmlama iþlemlerini gerçekleþtirdiði ve bunun için de
eczanelerin sistemlerine GLN numaralarýný tanýmlamalarý gerekliliðiyle ilgili hazýrlamýþ olduklarý
duyuru metninin Birliðimiz aracýlýðýyla üyelerimize duyurulmasý talep edilmekte olup, söz konusu
duyuru metni aþaðýda yer almaktadýr.
Deðerli Ýþ Ortaðýmýz;
Bilindiði gibi; Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan uzun süredir üzerinde çalýþýlan ITS (Ýlaç Takip Sistemi), 16
Mayýs 2010 itibari ile uygulanmaya baþlanmýþtýr. Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þ olarak,
bu sürece uyum saðlamak adýna Provizyon web sistemimizi, ayný anda karekod ve barkod numarasý
ile iþlem yapýlabilecek þekilde yeniden düzenleyerek, kullanabilir hale getirdik.
Bu uygulama sürecinde, tüm anlaþmalý eczanelerimizin GLN (Global Locatýon Number) numaralarýnýn
sistemimizde bulunmasý yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle, www.acibademsigorta.com.tr Web
adresimizde yer alan, Anlaþmalý Kurum Web Pro giriþinden, kurumunuza ait kullanýcý kodu ve þifreniz
ile giriþ yaparak, Kurum GLN Numarasý Güncelleme butonu yardýmýyla GLN numaranýzý kayýt
etmenizi rica ederiz.
Göstermiþ olduðunuz anlayýþa ve iþbirliðinize teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz.
Saygýlarýmýzla,
Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þ
TEBEOS programýnda Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þnin GLN numarasý tanýmlanmýþ olup
TEBEOS programýný kullanan eczanelerin iþletme tanýmlarýnda kendi GLN numaralarýný tanýmlamalarý
gerekmektedir. Eczacýlarýmýzýn iþlemlerini tek ekran üzerinden yapabilmeleri için Acýbadem Saðlýk
ve Hayat Sigorta A.Þnin provizyon hizmeti aldýðý Promedin de TEBEOS içerisinde yer almasý
hususunda gerekli çalýþmalar yürütülmekte olup, önümüzdeki günlerde tamamlanmasý planlanmaktadýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
BÝRLÝÐÝMÝZ TARAFINDAN YÜKSEK ÖÐRETÝM KURULUNA GÖNDERÝLEN 09.04.2010 TARÝHLÝ
ÝHTARNAME ÝLE 54 KÝÞÝNÝN DENKLÝK BELGESÝNÝN ÝPTALÝ SAÐLANMIÞTI (2010-06-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
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
5

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 hukuka
ve mevzuata uygun bulunmamasý gerekçesiyle iptaline 20.11.2009 tarihinde oybirliðiyle karar vermiþ
ve bu karar 27.01.2010 tarihinde Birliðimiz internet sitesi üzerinden duyurularak 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 otoriteler, T.C.Ankara 11.Ýdare Mahkemesinin 20.11.2009
tarihli esas kararý gereðince bir kez daha göreve çaðrýlmýþ ve bu eczanelerin faaliyetlerine devam
etmesinin açýk bir þekilde hukuk ihlali olacaðý bildirilerek konunun takipçisi olacaðýmýzý ilan edilmiþti.
Konuyla ilgili Yüksek Öðretim Kurulu ve Saðlýk Bakanlýðýna yapýlan resmi baþvurulara raðmen ilgili
Kurumlar tarafýndan gerekli iþlemlerin baþlatýlmamasý üzerine, Birliðimiz tarafýndan Yüksek Öðretim
Kurulu Baþkanlýðýna söz konusu mahkeme kararýnýn bir an evvel uygulanmasý için 09 Nisan 2010
tarihinde ihtarname çekilmiþ ve yargý kararýna uyulmamasý halinde sorumlular hakkýnda yasal iþlem
yapýlacaðý bildirilmiþti.
Ýhtarname üzerine, Yüksek Öðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan Birliðime gönderilen 13.05.2010
tarih, 016552 sayýlý yazý ile söz konusu yargý kararlarý gereðince 08.09.2008 tarihinde Hacettepe
Üniversitesinde yapýlan eczacýlýk alanýnda seviye tespit sýnavýnda baþarýlý olmalarý nedeniyle ek
listede isimleri belirtilen ilgililer adýna 10.09.2008 tarihli Yürütme Kurulu kararý ile eczacýlýk alanýnda
düzenlenen diploma denklik belgelerinin iptali ile ilgili olarak Kurullarýnca ve ilgili Kurumlar nezdinde
gerekli iþlemlerin baþlatýldýðý bildirilmektedir.
YÖKün yazýsý Birliðimiz tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne iletilerek
YÖK tarafýndan denklik belgeleri iptal edilen kiþilere ait 54 adet diploma tescil belgesinin ivedi olarak
iptal edilmesi talep edilmiþtir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
MESLEK VE ÝÞ ÖRGÜTLERÝNÝN YÖNETÝMÝNDE KADIN TEMSÝLÝ KONULU TOPLANTI DUYURUSU
(2010-06-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB Web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Nüfusun yarýsýný oluþturan, özel ve kamusal alanda sürekli görünmeyen emek sunan, eczacýlýk
mesleðinde olduðu gibi birçok iþ kolunda mesleki nüfusun yarýdan fazlasýný oluþturan kadýnlar, söz
konusu yönetim olduðunda görünmez olmakta ya da kýlýnmaktadýr. Kadýnlarýn ekonomi, siyaset
dahasý sivil toplum alanýnda, özellikle karar verici pozisyonlardaki yokluklarý karþýsýnda, öncelikle
kadýnlarý güçlendirecek politikalar geliþtirmek gereklidir.
Bu amaca destek olmak üzere Ankara Giriþimci Ýþ Kadýnlarý ve Destekleme Derneði (ANGÝKAD)
tarafýndan 05 Haziran 2010 tarihinde 1/2 dan 1 Olmaz, Meslek ve Ýþ Örgütlerinde Kadýnýn Temsili
konulu bir çalýþma toplantýsý düzenlenecektir. Toplantý iþ hayatýnda ve sosyal hayatta kadýnlara
fýrsat eþitliði yaratýlarak yönetim erki içerisinde kadýnýn etkinliðinin ve payýnýn arttýrýlmasýna destek
olmak, ulusal ve uluslararasý düzeyde yasal düzenlemeleri incelemek ve baþarý hikayelerini paylaþmak
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amacý taþýmaktadýr.
Ýþ ve meslek örgütlerinde yönetici konumuna gelebilmiþ iþ kadýnlarýnýn baþarý öykülerini paylaþacaklarý
ikinci bölümde, Türk Eczacýlarý Birliði Saymaný Ecz. Nevin Taþlýçay da kendi deneyimlerini katýlýmcýlar
ile paylaþacaktýr. Üçüncü bölümüm ikinci oturumunda ise, Ecz. Yýldýz Z. Karaosmanoðlu
moderatörlüðünde Eczacýlar ve Yönetim konulu bir oturum gerçekleþtirilecektir. Söz konusu oturuma
Kastamonu Eczacý Odasý Saymaný Ecz. Zuhal Keskin, Samsun Eczacý Odasý Genel Sekreteri Ecz.
Serap Genç ve Ankara Eczacý Odasý Saymaný Ecz. Füsun Akmangit konuþmacý olarak katýlacaklardýr.
Program ve toplantý hakkýnda detaylý bilgi www.yarimdanbirolmaz.com web sitesinde bulunabilir.
ifade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
YEÞÝL KARTLI HASTALARIN REÇETE GÝRÝÞ ÝÞLEMLERÝ 07.06.2010'DAN ÝTÝBAREN MEDULA
ECZANE PROVÝZYON SÝSTEMÝNDEN YAPILACAK (2010-06-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlana yazý ile;
16.05.2010 tarihinde baþlayan Ýlaç Takip Sistemi Uygulamalarýnda, eski provizyon sistemi üzerinden
devam etmekte olan yeþil kartlý hastalarýn iþlemlerinin de MEDULA Provizyon Sistemine aktarýlmasý
ve tek ekran üzerinden yapýlmasý konusunda Birliðimiz tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine yapýlan baþvurularýmýz deðerlendirmeye
alýnarak, gerekli çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile yapýlan görüþmelerde, yeþil kartlý hastalara ait bilgilerin
MEDULA Eczane Provizyon Sistemine aktarým iþlemlerinin tamamlandýðý ve 07.06.2010 tarihinden
itibaren, yeþil kartlý hastalara ait reçete giriþlerinin de MEDULA Provizyon Sisteminden yapýlacaðý
ve eski sistemin kapatýlacaðý bilgisi alýnmýþtýr.
Bu iþlem yeþil kartlý hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna devrolduðu anlamýna gelmeyip, yeþil
kartlý hastalarýn tedavi ve saðlýk yardýmlarýnýn mevcut uygulama ile karþýlanmasýna devam edilecektir.
Buna göre, 07.06.2010 tarihinden itibaren, yeþil kartlý hastalarýn reçete iþlemleri SGK MEDULA
Provizyon Sisteminden yapýlacak, reçetelerin teslim iþlemlerinin ise, mevcut uygulamada olduðu
gibi, Saðlýk Bakanlýðý Ýl Saðlýk Müdürlüklerine yapýlmasýna devam edilecektir.
Tüm meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
03.06.2010 TARÝHLÝ RESMÝ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLÝÐ ÝLE YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝK VE
DÜZENLEMELER (2010-06-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
03.06.2010 tarih 27600 Sayýlý Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliðinde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið yayýmlanmýþtýr.
Teblið deðiþikliði ile yapýlan düzenlemeler ekli dosyada yer almaktadýr. Dosyada, 3 Haziran 2010
tarihinde yapýlan eklemeler ve deðiþiklikler yeþil , yürürlük tarihleri kýrmýzý renkle gösterilmiþ,
Tebliðden çýkarýlan ifadelerin ise üzeri çizilmiþtir. Yanýnda yürürlük tarihi belirtilen maddeler haricindeki
deðiþiklikler Tebliðin yayým tarihinden (3 Haziran 2010) itibaren geçerlidir.
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YEÞÝL-KART ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ ! (2010-06-04)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
07.06.2010 tarihinden itibaren, Yeþil-Kartlý hastalarýn reçete iþlemleri sadece SGK MEDULA Provizyon
Sistemi üzerinden yapýlacaktýr. Reçetelerin teslim iþlemlerine, mevcut uygulamada olduðu gibi,
Saðlýk Bakanlýðý Ýl Saðlýk Müdürlüklerine yapýlmasýna (Bölgemizde ise Adana Eczacý Odasýna) devam
edilecektir.
Bu anlamda meslektaþlarýmýzýn öncelikle 07.06.2010 tarihine kadar karþýlamýþ olduklarý Yeþil-Kart
hastalarýna ait reçetelerini eski SGK Provizyon Sistemi üzerinden (Þu andaki Yeþil Kart girilen provizyon
sisteminden) faturalandýrmalarý; 07.06.2010 tarihinden ise Yeþil-Kart hastalarýna ait reçete iþlemleri
SGK MEDULA Provizyon sisteminden yapýlmalý,karekod içeren ilaçlarda mutlak suretle ÝTS onayý
almalarý ( Karekodsuz ürünlerde ise kupür ve Barkod yapýþtýrmalarý)gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak Saðlýk Grup Baþkanlýklarý ile yapýlacak toplantýnýn ardýndan gerekli duyuru
yapýlacaktýr.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.

SAÐLIK BAKANLIÐI'NIN, YEÞÝL KART REÇETELERÝNÝN KAREKOD UYGULAMASI ÝLE ÝLGÝLÝ
OLARAK YAYIMLADIÐI GENELGE HAKKINDA (2010-06-07)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan 81 Ýl Valiliði Saðlýk Müdürlüklerine
gönderilen Yeþil Kart Reçete Ýncelemesi konulu Genelge, Saðlýk Bakanlýðý resmi internet sitesinde
(www.saglik.gov.tr) yayýmlanmýþtýr.
Söz konusu Genelgenin, Karekod uygulamasý ile ilgili olarak Yeþil Kart reçete inceleme birimlerinde
oluþan tereddütleri gidermek amacýyla açýklama yapýlmasýna ihtiyaç duyulmasýndan dolayý yayýmlandýðý
bildirilmiþ olup, bu Genelgeye göre, serbest eczanelerden, Ýl Saðlýk Müdürlükleri veya Saðlýk Grup
Baþkanlýklarýna ulaþan;
Ocak ve Þubat aylarýna ait reçeteler ile 16 Mayýs 2010 ve sonrasýndaki reçetelere hem karekodlu
hem de karekodsuz olarak iþlem yapýlacaðý, yani karekod üzerinden elektronik satýþ yapýlan ürünlerde
onay sistemden alýndýðý için herhangi bir ambalaj kesme iþleminin olmayacaðý, karekod ile satýþ
yapýlmayan ürünlerde eski þekliyle dýþ ambalajýnda bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek
reçeteye eklenmesi suretiyle ödeneceði,
Mart ve Nisan aylarýna ait reçeteler ile 16 Mayýs 2010a kadar olan reçetelerde, sadece kesilerek
reçetelere eklenen ürünlerin (karekodlu veya karekodsuz kupür) ödemesinin yapýlacaðý bildirilmiþtir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
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YEÞÝLKART REÇETELERÝNDE DÜZELT-KAYDET UYGULAMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇOK ÖNEMLÝ
DUYURU !!! (2010-06-07)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
16.05.2010 tarihi itibariyle eczanelerimizde uygulanmaya baþlayan ÝTS Satýþ Bildirim Onayý iþlemleri
ile ilgili olarak, özellikle eski SGK Provizyon Sistemi üzerinden (Java Ekraný) kayýt iþlemleri yapýlan
Yeþil Kart Reçeteleri hakkýnda Birliðimize çok sayýda soru ve sorun yöneltilmektedir.
Birçok üyemizin Yeþil Kart Reçeteleri giriþi esnasýnda, Java ekranýnda bulunan Karekodlu Ýlaç
butonunu iþaretlemedikleri, TEBEOS ve diðer eczane otomasyon sistemleri üzerinden ÝTS Satýþ
Bildirimi ve Reçete Kesinleþtirme iþlemlerini tamamlamadýklarý tespit edilmiþtir.
ÝTS iþlemleri yapýlmayan ya da eksik yapýlan Yeþil Kart Reçetelerinin, Java ekranýndan düzeltilme
imkaný olmadýðýndan, meslektaþlarýmýz, ilgili reçetelerini silerek tekrar giriþ yapmak zorunda kalmýþtýr.
Mevcut reçetelerin silinerek sisteme tekrar kaydedilmesi esnasýnda yaþanan aksaklýklar ve reçete
kayýplarýnýn meslektaþlarýmýzýn maðduriyetine yol açtýðý, üyelerimizin zaman ve iþgücü kaybýna
neden olduðu ve ayrýca Provizyon Sisteminde aþýrý yoðunluða yol açtýðý Birliðimiz tarafýndan Kurum
yetkililerine iletilmiþ ve bu reçeteler için Java ekranýndan düzeltilme imkaný saðlanmasý talep
edilmiþtir.
Birliðimizin talebi Kurum yetkilileri tarafýndan olumlu karþýlanmýþ olup, konuyla ilgili teknik çalýþmalar
baþlatýlmýþtýr.
Sistemin, ÝTS iþlemleri yapýlmayan ya da eksik yapýlan Yeþil Kart Reçetelerinin düzeltilerek yeniden
kaydedilmesine olanak saðlayacak þekilde düzenleneceði ve çalýþmalarýn 07 Haziran 2010 Pazartesi
günü öðleden sonra tamamlanmýþ olacaðý bilgisi alýnmýþtýr.
Sonuç olarak; Meslektaþlarýmýzýn problem yaþadýklarý Yeþil Kart Reçetelerini silerek yeniden giriþ
yapmalarýna gerek kalmamýþtýr.
Yapýlacak düzenlemenin ardýndan ilgili reçetelerdeki gerekli deðiþiklik ve düzeltme iþlemleri eczacýlarýmýz
tarafýndan yapýlabilecektir. Ayrýca, düzelt-kaydet iþlemlerinin ardýndan herhangi bir iþleme gerek
kalmaksýzýn reçetelerin TEBEOSa aktarýmý gerçekleþecektir. (Java ekranýndaki Eczacý Tercihleri
bölümünde Paket Programý Bilgi Aktarýmýna Ýzin Ver kutucuðu iþaretli olmalýdýr) Ardýndan, ÝTS
Reçete Satýþ Bildirimi ve Yeþil Kart Reçete Kesinleþtirme iþlemleri tamamlanabilecektir.

Eczacýlarýmýzýn Ýl Saðlýk Müdürlüklerinden aldýklarý, eczanelerine ait GLN Numarasý, ÝTS Kullanýcý Adý
ve ÝTS Þifrelerinin TEBEOSda Ýþletme Tanýmlarý bölümüne doðru bir þekilde kaydedildiði ve yine
Yeþil Karta ait Kurum GLN Numarasýnýn (8680001001521) doðruluðu ( Tanýmlama Ýþlemleri -->
Taným Kartlarý --> Kurum Kartý ) kontrol edilmelidir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
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MOTOROLA Karekod Okuyucularý Hakkýnda Bilgilendirme

(2010-06-08)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Bilindiði gibi Ýlaç Takip Sistemi uygulamalarý, 16.05.2010 tarihi itibariyle, meslektaþlarýmýz tarafýndan
yapýlacak ÝTS Satýþ Bildirimi iþlemleri ile baþlamýþtýr. ÝTS uygulamalarý kapsamýnda, meslektaþlarýmýzýn
kullanmaya baþladýklarý karekod okuyucular ile ilgili olarak Birliðimize birçok soru ve sorun iletilmiþtir.
Piyasada mevcut çok sayýda Karekod formatý dýþýnda, ilaç firmalarý tarafýndan depo ya da
eczanelerde uygulamasý gerçekleþtirilen etiket þeklindeki G2D Barkodlarýn (Geçici Karekodlar)
piyasaya girmesiyle, çok sayýda karekod okuma problemi yaþanmaya baþlamýþtýr.
Karekod okuyucularýn bilgisayara uyumlandýrýlmasý,
Farklý Eczane Otomasyon Sistemlerinde yaþanan okuma sorunlarý,
Karekod okuyuculara otomatik enter fonksiyonunun yüklenmesi,
Koyu ya da renkli zemine basýlmýþ karekodlarýn okutulmasý,
Etiket þeklindeki G2D Barkodlarýn okunmamasý
Þeklindeki problemlerin çözümüne yönelik olarak gerekli araþtýrmalar yapýlmýþ olup, EGAÞ Eczane
Gereçleri A.Þ tarafýndan temin edilen Motorola Karekod okuyuculardan kaynaklanan sorunlarýn
giderilmesi amacýyla, gerekli kalibrasyon iþlemleri belirlenmiþ ve yaþanan probleme göre yapýlacak
iþlemler ayrý ayrý belirtilmiþtir.
Ýhtiyaç durumunda, EGAÞ Eczane Gereçleri A.Þ web sitesinde (
http://www.egas.com.tr/LinkClick.aspx?fileticket=AknoGXcwnaA%3d&tabid=89 ) yayýmlanmýþ
olan ve aþaðýda yer alan iþlem adýmlarýný takip ederek Motorola Karekod Okuyuculardan kaynaklý
problemlerin giderilebileceði bildirilmiþtir.
YEÞÝLKART REÇETELERÝNDE DÜZELT-KAYDET UYGULAMASI BAÞLADI ! (2010-06-08)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Birliðimiz tarafýndan yayýmlanan 05.06.2010 tarihli duyurumuzda; eski SGK Provizyon Sisteminin (Java Ekraný),
ÝTS iþlemleri yapýlmayan ya da eksik yapýlan Yeþil Kart Reçetelerinin düzeltilerek yeniden kaydedilmesine
olanak saðlayacak þekilde düzenleneceði ve çalýþmalarýn 07 Haziran 2010 Pazartesi günü öðleden sonra
tamamlanmýþ olacaðý bilgisi verilmiþti.
Mevcut reçetelerin silinerek sisteme tekrar kaydedilmesi esnasýnda yaþanacak aksaklýklarý ve reçete kayýplarýný,
üyelerimizin zaman ve iþgücü kaybýný ve ayrýca Provizyon Sisteminde yaþanacak aþýrý yoðunluðu engellemek
maksadýyla Birliðimiz tarafýndan, düzeltilme imkaný saðlanmasý talep edilmiþtir.
Duyurumuzda belirtildiði üzere, 07 Haziran 2010 (bugün) gerekli düzenlemeler yapýlarak, Yeþil Kart Reçeteleri
için Düzelt-Kaydet butonu sisteme eklenmiþtir. Meslektaþlarýmýzýn problem yaþadýklarý Yeþil Kart Reçetelerini
silerek yeniden giriþ yapmalarýna gerek kalmamýþtýr.
Düzelt-kaydet iþlemlerinin ardýndan herhangi bir iþleme gerek kalmaksýzýn reçetelerin TEBEOSa aktarýmý
gerçekleþmektedir. Aktarýmdan sonra, ÝTS Reçete Satýþ Bildirimi ve Yeþil Kart Reçete Kesinleþtirme
iþlemleri tamamlanabilmektedir.
Ayrýca, bilindiði üzere, 07.06.2010 tarihi itibariyle Yeþil Kart Reçete giriþleri Medula ekranýndan yapýlmaya
baþlanmýþtýr. Bu tarih itibariyle yapýlacak her yeni reçete kaydý için, Medula Provizyon Sistemi kullanýlacaktýr.
01.06.2010  07.06.2010 tarihleri arasýnda eski SGK Provizyon Sistemine (Java Ekraný) kaydý yapýldýðý halde,
herhangi bir sebeple silinen reçeteler için de tekrar giriþ iþlemlerinin Medula Provizyon Sistemi üzerinden
yapýlmasý gerekmektedir.
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BASIN AÇIKLAMASI: AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI ÝLE ÝLGÝLÝ WEB SAYFAMIZ YAYINDA
(2010-06-08)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Deðerli basýn mensuplarý,
Ýlacý doðru kullanmak tedavinin olumlu sonuçlanabilmesi için çok önemlidir. Öyle ki, doðru ilacýn
uygun olmayan dozda ya da bilinçsiz kullanýmý son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu
tehlikenin ortadan kalkmasý, akýlcý ilaç kullanýmý ile ilgili yapýlacak teþviklerle mümkündür. Konunun
ciddiyetinin farkýnda olan biz eczacýlar, sürekli yürüttüðümüz projelerimizle yetiþkinlere ve özellikle
çocuklara yönelik bilgiler üretiyor, kamuoyunun dikkatini çekmeye çalýþýyoruz. Hazýrladýðýmýz birçok
projenin yaný sýra, yayýn hayatýna baþlayan www.eczacinizadanisin.info web adresimizin bu alandaki
boþluðu dolduracaðýný düþünüyoruz.
Deðerli basýn mensuplarý,
Türkiyede ilaç tüketiminin bilinçsiz ve kontrolsüz bir þekilde her geçen gün arttýðýný ve bu durumun
halk saðlýðýna karþý çok ciddi bir tehdit oluþturduðunu bugüne kadar yaptýðýmýz basýn açýklamalarý
ve yürüttüðümüz projelerle her fýrsatta dile getirdik. Yetiþkinler için hazýrladýklarýmýzýn yaný sýra, bu
bilincin çocukluk çaðýndan itibaren oluþturulmasý gerektiðinden hareketle, çocuklara yönelik sürekli
projeler yürüttük. Hem eðlenebilecekleri hem de öðrenebilecekleri ortamlar oluþturduk. Onlar için
özel hazýrlanan tiyatro gösterileriyle, Türkiyenin dört bir yanýndaki çocuklarýmýza ulaþtýk, akýlcý ilaç
kullanýmý ile ilgili bilgiler verdik. Akýllý Çocuk akýlcý Ýlaç Kullanýr baþlýðýyla yürüttüðümüz projelerimize
yenilerini ekledik. Milli Eðitim Bakanlýðýyla ortak yürüttüðümüz son projemizle de, ilköðretim
okullarýndaki çocuklara bu konuda sunumlar yapýyoruz, eðitimler veriyoruz, tiyatro gösterileri
düzenliyoruz. Projemiz 81 ilde halen devam etmektedir. Ayný anda yetiþkinlere yönelik olarak
hazýrladýðýmýz reklam filmleri ise Eczacýnýza Danýþýn Saðlýðýnýzdan Olmayýn baþlýðýyla çeþitli
kanallarda yayýnlanmýþtý.
Öte yandan, konunun ciddiyetinin farkýnda olan bir Birlik olarak Akýlcý Ýlaç Kullanýmýna dikkat
çekmek için bir de web sitesi oluþturduk. Merak edilen tüm bilgilerin derlendiði, projelerimizin
anlatýldýðý www.eczacinizadanisin.info adlý web sitemizde Akýlcý Ýlaç Kullanýmý ile ilgili her türlü
bilgiye ulaþýlabilmektedir.
Tüm bunlarýn ýþýðýnda, artýk neredeyse bir gelenek haline gelen ve son derece tehlikeli bir davranýþ
olan, kulaktan dolma bilgilerle ya da tavsiye ile ilaç kullanma alýþkanlýðýndan acilen vazgeçilmelidir.
5 yýllýk zorlu bir eczacýlýk eðitiminin ardýndan hastalarýmýza ilaç konusunda en iyi hizmeti veren, en
yetkili ve bilgili kiþiler olan biz eczacýlar, ilaç kullanýmýnýn hafife alýnmamasý gerektiðinin altýný bir
kez daha çiziyoruz. Çünkü, basit bir aðrý kesici ya da vitamin bile, tahmin edilemeyecek saðlýk
sorunlarýna neden olabilir. Unutmayýn; toplum saðlýðýnýn devamý, öncelikle saðlýklý bireylerin
yetiþmesiyle mümkündür. Hepimizi bu kadar yakýndan ilgilendiren bu konuya siz deðerli basýn
mensuplarýnýn ve kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Ýlacý mutlaka hekim kontrolünde alýn ve
eczacýnýza danýþmayý unutmayýn!
Detaylý bilgi ve tüm projelerimiz için, www.eczacinizadanisin.info adresimizi mutlaka ziyaret edin.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
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SUT'UN DEÐÝÞEN 3.1.3.A ve 3.1.3.C MADDELERÝNDE BELÝRTÝLEN DURUMLARDA MUAYENE
KATILIM PAYLARININ TAHSÝLÝ HAKKINDA SGK'YA BAÞVURUMUZ (2010-06-08)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Bilindiði üzere 03.06.2010 tarih 27600 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Sosyal Güvenlik Kurumu
Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið ile, Saðlýk Uygulama Tebliðinin bazý
maddelerinde yürürlük tarihleri farklý olmak üzere düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Saðlýk Uygulama Tebliðinde 13.05.2010 tarihinden itibaren geçerli sayýlacak olan düzenlemelerden;
- a) 3.2.1. Ayakta Tedavide Hekim ve Diþ Hekimi Muayenesi Katýlým Payý baþlýklý bölümün altýncý
fýkrasýnda yapýlan düzenleme ile SUTun 3.1.3.A (Yurtdýþý sigortalý müracaatlarý) ve 3.1.3.C (Türk
Silahlý Kuvvetleri ne baðlý saðlýk kurumlarýnýn provizyon iþlemleri) numaralý maddelerinde belirtilen
durumlarda muayene katýlým payý tahsil edilmesi gerekenler için;
-b) Ýkinci ve üçüncü basamak saðlýk kurumlarýndaki muayenelerine iliþkin katýlým payý ise saðlýk
kurumunca (muayene sonrasý reçete düzenlenmemiþ ise 3 TL lik indirim uygulanarak) kiþilerden
tahsil edilir. ifadesi b) Ýkinci ve üçüncü basamak saðlýk kurumlarýndaki muayenelerine iliþkin katýlým
payýnýn 5 (beþ) TLlik kýsmý saðlýk kurumlarýnca kiþilerden, 3 (üç) TLlik kýsmý ise kiþilerin ilaç temini
için reçete ile eczanelere müracaat aþamasýnda eczanelerden tahsil edilir þeklinde deðiþtirilmiþ,
-c) Özel saðlýk kurumlarýna iliþkin katýlým payýnýn 12 (oniki) TLlik kýsmý saðlýk kurumlarýnca kiþilerden,
3 (üç) TLlik kýsmý ise kiþilerin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aþamasýnda eczanelerden
tahsil edilir. maddesi eklenmiþtir.
Söz konusu muayene katýlým paylarýnýn tahsilinde deðiþiklik yapýlmasýna dair Tebliðin 03.06.2010
tarihinde yayýmlanmýþ olmasý nedeniyle, uygulamanýn baþladýðý 13.05.2010 ile 03.06.2010 tarihleri
arasýnda bu bedellerin eczaneler tarafýndan tahsil edilmemesi nedeniyle oluþacak eczacý maðduriyetine
iliþkin Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðüne uygulamanýn
ertelenmesi talepli yapmýþ olduðumuz 03.06.2010 tarih, 0020701 sayýlý yazýmýz ekte yer almaktadýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
ÝLAÇ AMBALAJLARINDA YER ALAN KAREKODLARIN REÇETE EKÝNDE BULUNMASI HAKKINDA
DUYURU (2010-06-08)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
01.06.2010 tarihinde internet sayfamýzda yayýnlanan ÝLAÇ AMBALAJLARINDA BULUNAN KAREKODU REÇETEYE
EKLEMÝÞ OLAN MESLEKTAÞLARIMIZIN DÝKKATÝNE baþlýklý duyuru ile, 16.05.2010 tarihinden itibaren karþýlanmýþ olan
reçetelerin ekine karekod eklemiþ olan meslektaþlarýmýzýn, SGK Ýl Müdürlükleri tarafýndan yapýlacak bildirimler
doðrultusunda bu bölümleri reçete arkasýndan çýkarmak gibi bir iþlem yapmamalarý, konu hakkýnda Sosyal Güvenlik
Kurumuna baþvurumuza Kurumdan verilecek resmi cevap doðrultusunda duyuru yapýlacaðý bildirilmiþti.
T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkanlýðý
tarafýndan Birliðimize gönderilen 08.06.2010 tarih B.13.2.SGK.0.11.03.00-2415-9012884 sayýlý yazý ile, 09.03.2010
tarihinde yayýmlanan Ýlaç bedellerinin ödenmesi konulu 2010/38 sayýlý Genelge hükümleri çerçevesinde, 16.05.2010
tarihinden sonra karþýlanan karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesinde Ýlaç Takip Sisteminden alýnan onay esas
alýnacak olmakla birlikte bu ilaçlara ait karekodlarýn reçete ekinde bulunmasýnýn herhangi bir sakýncasý bulunmadýðý
bildirilmiþtir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur
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SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU'NUN LÖPROLÝD ASETAT KONULU DUYURUSU (2010-06-09)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan, Löprolid Astetat etkin maddeli ELIGARD 22,5 MG
ENJ. COZ ICIN S.C.TOZ ICEREN ÞIRINGA VE COZ.ÝÇEREN ÞIRINGA ve ELIGARD 7,5 MG ENJ. COZ
ICIN S.C.TOZ ICEREN ÞIRINGA VE COZ.ÝÇEREN ÞIRINGA adlý ilaçlarýn yalnýzca prostat kanseri
endikasyonunda eþdeðeri olan ilaçlar ile ilgili bir duyuru yayýmlanmýþtýr.
Duyuruda;
1. EK/2D Listesinde E426A eþdeðer kodu ile yer alan ELIGARD 22,5 MG ENJ. COZ ICIN S.C.TOZ
ICEREN ÞIRINGA VE COZ.ÝÇEREN ÞIRINGA isimli ilaç bu eþdeðer kodu ile yalnýzca prostat kanseri
endikasyonunda LUCRIN DEPOT 11.25 MG IM/SC 3 AYLIK 1 KULL HAZ ENJ ve LUCRIN DEPOT
3M 11.25 MG 1 FLK ile,
2. EK-2D Listesinde E426C eþdeðer kodu ile yer alan ELIGARD 7,5 MG ENJ. COZ ICIN S.C.TOZ
ICEREN ÞIRINGA VE COZ.ÝÇEREN ÞIRINGA isimli ilaç bu eþdeðer kodu ile yalnýzca prostat kanseri
endikasyonunda LUCRIN DEPOT 3,75 MG IM/SC 1 AYLIK 1 KULL HAZ ENJ ve LUCRIN DEPOT
3.75 MG 1 FLK ile eþdeðer olduðu ve uygulamanýn 09.06.2010 tarihinden itibaren geçerli olduðu
bildirilmektedir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
BEÞERÝ TIBBÝ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETÝKETLEME YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK
YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝK 10.06.2010 TARÝH 27607 SAYILI RG'DE YAYINLANDI
(2010-06-10)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
10 Haziran 2010 tarih 27607 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan BEÞERÝ TIBBÝ ÜRÜNLER AMBALAJ
VE ETÝKETLEME YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝK ile GEÇÝCÝ MADDE
2  Karekod, ilaç ambalajlarýnda hem izleme hem de geri ödeme amacýyla kullanýlacaðýndan, karekod
ifadesi bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliðe atýf yapan diðer mevzuatta yer alan kupür ya da kupür
ve barkod ifadelerini de karþýlar.
1/1/2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünlere ruhsat/izin sahipleri tarafýndan karekod konulur.
Bu tarihten önce karekodsuz üretilerek piyasaya sunulmuþ ürünlerin satýþýna 1/7/2010 tarihine kadar
izin verilir.
Piyasada bulunan kupürlü ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri tarafýndan etiket veya benzeri bir
yöntemle, karekod konulabilir. Bu iþlem, firmanýn kontrolü altýnda olmak üzere, ürünün bulunduðu
yere göre ecza depolarýnda ve eczanelerde de yapýlabilir.
Týbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler, sekiz
santigrat dereceden daha soðuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soðuk zincir ürünleri ile kiþiye
özel üretilmiþ ilaçlar 1/1/2012 tarihine kadar karekod uygulamasýnýn kapsamý dýþýndadýr.Olarak
düzenlenmiþtir.
Ýfade edilmektedir. Meslektaþlarýmýza duyurulur.
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SAÐLIK BAKANLIÐI ÝEGM'NÝN ÝTS'YE BÝLDÝRÝLEN REÇETELERÝN GÖRÜNTÜLENMESÝNÝ
SAÐLAYAN WEB UYGULAMASI HAKKINDAKÝ DUYURUSU (2010-06-10)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan, eczacýlarýmýzýn Ýlaç Takip Sistemine
bildirdikleri reçetelerin görüntülenmesini saðlamak amacýyla geliþtirilen web uygulamasý ile ilgili
olarak www.iegm.gov.tr adresinde 10.06.2010 tarihinde (bugün) Eczacýlarýmýzýn Dikkatine baþlýklý
bir duyuru yayýmlanmýþtýr.
Duyuru metni;
Eczacýlarýmýzýn Ýlaç Takip Sistemine bildirdikleri reçetelerin görüntülenmesini saðlayan bir web
uygulamasý geliþtirilmiþtir.
http://itsmc.saglik.gov.tr adresinden ulaþýlabilecek bu uygulama ile eczacýlarýmýz gün bazýnda
yaptýklarý satýþ bildirimlerini listeleyebilecek ve eczane yazýlýmýndan iptal edemedikleri satýþ
bildirimlerini bu ekran aracýlýðý ile iptal edebileceklerdir. Ayrýca bu uygulamada eczacýlarýmýzýn
karþýlaþtýklarý sýkýntýlarý yardým masamýza iletebilecekleri bir arabirim de mevcuttur.
Uygulamanýn Kullanýmý Sýrasýnda Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulamaya girerken Ýlaç Takip Sistemi için belirlediðiniz kullanýcý adý ve þifre kullanýlýr.
Reçeteler günlük olarak listelenir. Liste tarihi reçetenin tarihi yada provizyon sistemindeki tarih deðil,
ÝTS ye satýþ bildiriminin yapýldýðý tarihtir.
Reçete listeleme ekranýndaki alanlar ve anlamlarý aþaðýdaki gibidir.
BildirimID: Satýþ Bildirimi sonunda ÝTS nin o bildirim için verdiði tekil numaradýr.
ReçeteNo: A) Provizyon Sistemi olan kurumlar için (örn. Medula) Provizyon numarasýna karþýlýk
gelir. Burada gördüðünüz numara, Provizyon sisteminin ekranýnda nasýl görüyorsanýz o þekilde olmak
zorundadýr. Eðer farklý ise (örneðin baþýnda sýfýr bulunmasý) muhtemelen Sonlandýrma iþlemini
yapamayacaksýnýzdýr. B) Provizyon Sistemi olmayan Kurumlar için Reçete Numarasý Eczane
yazýlýmýnýzýn sisteme bildirdiði numaradýr. C) Elden satýþlar için ise ÝTS tarafýndan otomatik olarak
verilen bir numaradýr.
EczaneID: SGK ve Yeþil Kart için Eczanenin kullandýðý SGK Sicil numarasýdýr. Diðer geri ödeme
kurumlarý için Eczanenin GLN numarasý olmak zorundadýr. Bu numaranýn farklý olmasý sonlandýrma
iþleminin yapýlamama nedenidir.
BelgeNo: Eczane yazýlýmý tarafýndan gönderilen bir numaradýr. Kullanýmý eczacýya özeldir. Sistem
için bir anlam ifade etmez. Boþ olabilir.
Belge Tarihi: Eczane yazýlýmý tarafýndan gönderilen bir tarihtir. Kullanýmý eczacýya özeldir. Sistem için
bir anlam ifade etmez. Boþ olabilir.
Hasta: Hastaya ait TC Kimlik Numarasýdýr. Medula üzerinden yapýlan bildirimlerde bu alan þimdilik
boþ gelmektedir.
Doktor: Doktora ait TC Kimlik ya da Sicil Numarasý Bilgisidir. Boþ olabilir.
Geri Ödeme Kurumu : Reçetenin Satýldýðý Geri Ödeme Kurumudur. Eczane yazýlýmýnda yapýlmýþ
yanlýþ GLN tanýmlamalarý nedeniyle farklý geri ödeme kurumuna satýþ bildirimi yapýlmýþ olabilir. Bu
yüzden reçetenizi olmasý gereken geri ödeme kurumunda göremiyorsanýz diðer geri ödeme kurumlarý
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listelerine de göz atmanýzda fayda vardýr. Bu alanda Çarpý veya Onay iþareti de bulunur. Çarpý iþareti
reçetenin geri ödeme kurumu tarafýndan sorgulanmadýðýný, onay iþareti ise sorgulandýðýný belirtir.
Geri ödeme kurumu tarafýndan sorgulanmýþ reçetelere Satýþ Ýptal Bildirimi yapýlamaz.
Reçete Listelerinde Bildirim ID üzerine týklandýðýnda reçeteye ait detay bilgiler ve sistemde onay
almýþ ürünler görüntülenir.
Reçete Geri Ödeme Kurumu tarafýndan sorgulanmamýþsa Reçete Detayý Görüntüleme ekranýnda
Satýþý Ýptal Et düðmesi görünür. Bu düðme aracýlýðý ile satýþ iptal bildirimi yapýlabilir.
07 Haziran 2010 tarihinden itibaren medula üzerinden girilen Yeþil Kart Reçeteleri Sosyal Güvenlik
Kurumu altýnda görünmektedir.
17 Mayýs 2010dan itibaren Medula ile ÝTS offline olarak çalýþtýðý için Eczacýlarýmýzýn SGK reçeteleri
sistemde görünmemektedir. Bu reçeteler 15 Haziran 2010dan sonra Ýlaç Takip Sistemine aktarýlacaktýr.
05 Haziran 2010 tarihinden itibaren online olarak çalýþan 300 adet test eczanesinin bu tarihten
sonraki reçeteleri Ýlaç Takip Sisteminden görüntülenebilmektedir.þeklindedir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.

BEÞERÝ ÝLAÇLARIN FÝYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLÝÐDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA
DAÝR TEBLÝÐ 11.06.2010 TARÝH 27608 SAYILI RG'DE YAYINLANDI (2010-06-11)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
11.06.2010 tarih 27608 sayýlý Resmi Gazetede Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasý Hakkýnda Tebliðde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið yayýnlanmýþtýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.

SAÐLIK BAKANLIÐI ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARAFINDAN GEÇÝCÝ KAREKODLU
ÝLAÇLAR HAKKINDA 2010/39 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI (2010-06-11)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü resmi internet sitesinde 10.06.2010 tarihinde
geçici karekodlu ilaçlarla ilgili 2010/39 sayýlý Genelge yayýmlanmýþtýr.
Genelge ile oluþturulan iþlem basamaklarý þu þekildedir;
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1. Ecza depolarý ve eczane stoklarýnda bulunan karekodsuz ürünlerin sistemde kullanilabilir hale
gelmesi için, bu ürünler Geçici bir 2D karekod þekli (G2D) uygulanacaktýr.
2. Firmalar uygulama güçlüðü ve GMP koþullarýnýn bozulmamasý gerektiðinden, G2D karekod son
kullanma tarihini 31.12.2010 formatýnda, üretim parti numaralarýný ise diðer üretimleri ile
karýþmayacak standartta oluþturacaklardýr. G2D içeriðindeki diðer bilgiler kýlavuzlara göre üretilecektir.
3. Firmalar ürettikleri G2D etiketleri depolara ve eczanelere göndererek stoklarda yer alan karekodsuz
ürünlerin etiketlenmesini temin edebilirler. Bý etiketlerin, fiyat kupürlerinin tekrar kullanýlamayacak
þekilde iptal edilmesi suretiyle yapýlmasý, ilgili firmanýn sorumluluðundadýr.
4. Firmalar ürettikleri G2D karekod etiketlerini sisteme bildireceklerdir. Firmalar tarafýndan, depo
ve eczanelerde bulunan karekodsuz ilaç adedini karþýlayacak kadar G2D karekod etiketi üretilecektir.
5. Eczaneler, 01.07.2010 tarihine kadar stoklarýnda yer alan veya satýn aldýklarý hem G2D etiketli
hem de 2Dli bütün ürünleri ÝTSye kaydederek ürün sorgulamasý yapmak zorundadýrlar.
6. Firmalar tarafýndan üretilen ancak ürün üzerine uygulanmayan G2D karekod etiketleri imha
edilecek ve Ýlaç Takip Sisteminde kayýtlarý silinecektir.
Söz konusu Genelge ile daha önce ayný konuda yayýnlanmýþ olan 2010/12 ve 2010/24 sayýlý
Genelgeler yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SÝTEMÝZDEDÝR.
BASIN AÇIKLAMASI: KAZ DAÐLARININ ALTINI, ÜSTÜNDEKÝ ZEYTÝNÝDÝR (2010-06-15)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
"Türk Eczacýlarý Birliði 37 inci Dönem Birinci Bölgelerarasý Toplantýsý Topraðýn ve Yaþamýn Altýndan
Daha Deðerli Olduðunu Hatýrlatýyor.
Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti ve 52 Bölge Eczacý Odasý, 10-13 Haziran 2010 tarihleri arasýnda
Oda Baþkan ve yöneticiler, delegeler ve üyelerinin katýlýmý ile mesleki sorunlarýný konuþmak ve
Merkez Heyetinin geçmiþ altý ayýný deðerlendirmek üzere Bölgelerarasý Toplantý yaptý. Toplantýda,
1 Temmuz 2010da yürürlüðe girecek olan Ýlaç Takip Sistemi baþta olmak üzere, 18 Eylül
kararnamelerinin ve diðer tedbirlerin eczacýlar ve eczanelerimiz üzerindeki ekonomik ve bürokratik
yükünün artýrmasýna karþý çözüm önerileri tartýþýlmýþtýr.
Siyanür liçi yöntemiyle 50 noktada altýn aranmasýna izin verilen Kaz Daðlarýnýn eteðinde gerçekleþen
toplantýmýz, yeni Maden Yasasýnýn halk ve çevre saðlýðý alanýnda yarattýðý tehdide de dikkat çekmeyi
görev bilmektedir.
Eczacýlar Siyanürle Altýn Üretimine Karþý Çýkýyor ve Bölge Halkýnýn Haklý Mücadelesini Destekliyor
5177 sayýlý Yeni Maden Yasasý bugüne kadar planlanan en büyük çevresel yýkým projelerinden biridir.
Yer altý ve yer üstü zenginliklerimizin adeta yýkýmý anlamýna gelebilecek ve çok uluslu maden
iþletmelerinin hizmetine sunularak suiistimallere neden olabilecek bu yasanýn deðiþik 7. maddesi
ile;
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Orman, Muhafaza Ormaný, Aðaçlandýrma alanlarý, Kara avcýlýðý alanlarý, Özel Koruma Bölgeleri, Milli
Parklar, Tabiat Parklarý, Tabiat Anýtý, Tabiatý Koruma Alaný, Tarým ve Mera Alanlarý, Sit Alanlarý, Su
Havzalarý, Kýyý Alanlarý, Sahil Þeritleri, Kara Sularý, Turizm Bölgeleri, Turizm Alanlarý ve Merkezleri,
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþme Bölgeleri, Askeri Yasak Bölgeler ve Ýmar Alanlarý ile Mücavir
Alanlarda Madencilik faaliyetine açýlmýþtýr.
Ayný Yasanýn 11. Maddesinde ise hiçbir inceleme yapýlmadan verilen arama izni süresi içinde,
rezervin %10 unun üretilmesine ve satýþýna da izin verilmektedir. Bu çalýþmalar ayrýca Uluslararasý
Tahkim Anlaþmalarýnýn da korumasý altýndadýr.
Bugün Kaz Daðlarýnýn kuzeyinde, Çanakkale  Bayramiç, güneyinde Madra Daðý ve Edremit Körfezi
çevresinde, 50nin üzerinde altýn arama ruhsatý verilmiþtir. Körfezin ve yörenin su ve oksijen kaynaðý
Kaz Daðlarý çokuluslu maden þirketlerinin resmen saldýrýsý altýndadýr. Oysa Kaz Daðlarýnýn doðal
güzelliði, ekolojiye kattýðý zenginliði, bir altýndan çok daha hayati ve deðerlidir. Altýn madenciliðinin
yarattýðý ekolojik ve saðlýk riskleri ise oldukça fazladýr. Ýkinci Dünya Savaþýnda Nazi toplama
kamplarýnda biyolojik silah olarak da kullanýlan siyanür, dünya üzerindeki bilinen en zehirli bileþiklerden
bir tanesidir. Bizler, yýkýma yol açacak bu yasanýn acilen geri çekilmesini talep ediyor, saðlýk çalýþaný
eczacýlar olarak Bergamada, Eþmede, Kaz Daðlarýnda, Ulukýþlada ve altýn madenciliðine karþý her
yerde yaþamý savunanlarýn haklý mücadelesini destekliyoruz."
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
SB ÝEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN 11 HAZÝRAN 2010 TARÝHLÝ ÝLAÇ FÝYAT LÝSTESÝ
HAKKINDA AYRINTILI BÝLGÝLENDÝRME (2010-06-15)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 11 Haziran 2010 tarihli
Tüm Ýlaç Fiyat Listesine göre fiyatý deðiþen ilaçlarýn listesi web sitemizin Ýlaç Bilgisi bölümü
Tarihlere Göre Listeler kýsmýna eklenmiþtir. Ayrýca listenin ayrýntýlý karþýlaþtýrmasý niteliðindeki
Fiyatý Düþen Ýlaçlar, Listeye Eklenen Ýlaçlar ve Listeden Çýkarýlan Ýlaçlar dosyalarý ekte
bilgilerinize sunulmaktadýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur
ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝNDE MAL ALIM VE STOK BÝLDÝRÝMÝ ZORUNLULUÐU HAKKINDA
(2010-06-16)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
10.06.2010 tarih 27607 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme
Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin 2 nci Maddesi ile, Yönetmeliðin 16 ncý
maddesine dördüncü fýkradan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
Ýlacýn üretim ve daðýtým zincirinde yer alan bütün sorumlularýn aþaðýdaki daðýtým uygulamalarýna
riayet etmeleri gerekmektedir.
a) Ruhsat/izin sahipleri, üretim yaptýklarý ve satmak üzere stokladýklarý, sattýklarý, her ne sebeple
olursa olsun iade aldýklarý ve imha kararý verdikleri ürünlerin karekodlarýný ilgili kýlavuzda öngörüldüðü
þekli ile Ýlaç Takip Sistemine bildirmek zorundadýrlar.
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b) Ecza depolarý, firmalardan satýn aldýklarý, diðer depolarla takas ya da satýn alma iþlemi yaptýklarý,
her ne sebeple olursa olsun iade aldýklarý ve imha kararý verdikleri, depolama ya da taþýma iþlemleri
sýrasýnda zayi olan ve eczanelere sattýklarý ürünlerin karekodlarýný ilgili kýlavuzda öngörüldüðü þekli
ile Ýlaç Takip Sistemine bildirmek zorundadýrlar.
c) Eczaneler, satýn aldýklarý, aldýklarý yere iade ettikleri, imha edilmek üzere ayýrdýklarý, takas yaptýklarý
ve her ne suretle olursa olsun sattýklarý bütün ürünlerin karekodlarýný ilgili kýlavuzda öngörüldüðü
þekli ile Ýlaç Takip Sistemine bildirmek zorundadýrlar.
Yönetmelik deðiþikliðinin 01 Haziran 2010 tarihinden itibaren eczanelerce stok bildirimi ve mal alým
bildirimi yapýlmasý zorunluluðu getirdiði deðerlendirilmektedir.
Konuyla ilgili daha önceki açýklamalarýmýza ilave olarak, Birliðimiz tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç
ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne ekte yer alan yazýmýz gönderilmiþ ve eczanelerin mal alýþ ve stok
bildiriminde bulunmasýnýn, ancak, Birliðimiz tarafýndan daha önce çok defa açýkça ifade edildiði gibi
stok düzeltme hakký ve depolarýn sistemde aktif olarak yer almasý sonrasýnda fiili olarak mümkün
olabileceði ifade edilmiþtir.
Birliðimiz tarafýndan yeni bir duyuru yapýlýncaya kadar, eczaneler tarafýndan sadece satýþ bildirimi
yapýlmaya devam edilmesi, depolardan alýnan mallar için herhangi bir alýþ bildirimi iþlemi ve eldeki
ürünlerle ilgili herhangi bir stok bildirimi yapýlmamasý hususunu önemle bilgilerinize sunarýz.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
SAÐLIK BAKANLIÐI TARAFINDAN DÝYALÝZ MERKEZLERÝ HAKKINDA YÖNETMELÝK YAYINLANDI
(2010-06-18)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
18 Haziran 2010 tarih 27615 sayýlý Resmi Gazetede Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Diyaliz Merkezleri
Hakkýnda Yönetmelik yayýnlanmýþtýr.
Ýfade edilmektedir.
BASIN AÇIKLAMASI: NÝTELÝKLÝ ECZACILIK EÐÝTÝMÝ DEMEK, NÝTELÝKLÝ TOPLUM SAÐLIÐI
DEMEKTÝR! (2010-06-18)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
18.06.2010 tarihinde (bugün) toplanmýþ olan Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisi Danýþma
Kurulu, bilimsellikten uzak bir anlayýþla altyapý ve öðretim elemaný olmaksýzýn yeni eczacýlýk fakültesi
açýlmasýnýn, bugün ve gelecek için yaratacaðý olumsuzluklar konusunda endiþelerini ifade etmektedir.
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Eczacýlar Türkiyede saðlýk hizmetinin önemli yapý taþlarýndan biridir. Bu hizmetin saðlýklý bir þekilde
yürütülebilmesi için, eczacýlarýn iyi donanýmlý fakültelerde, niteliði yüksek akademisyenlerce
yetiþtirilmesi çok önemlidir. Üzülerek görüyoruz ki, son yýllarda ülkemizde açýlan eczacýlýk fakültesi
sayýsý iki katý artmýþ ve bu sayý neredeyse 20ye ulaþmýþtýr. Son yýllarda açýlan eczacýlýk fakültelerinin
altyapý ve eðitim kadrolarýnýn hala tamamlanamamýþ olmasý bilinen bir gerçekken, yeni fakültelerin
açýlmasýnýn planlanmasý oldukça düþündürücüdür.
18

Deðerli Basýn Mensuplarý,
Avrupa ülkeleri, plansýz bir biçimde açýlan ve sayýsý giderek artan eczacýlýk fakültelerinin, saðlýk
hizmetinin niteliðini düþüreceðini çoktan fark etmiþ ve önlemini almýþtýr. Fransa, Belçika, Ýtalya,
Portekiz, Ýspanya, Almanya ve Ýsviçre gibi ülkeler, eczacýlýk fakülteleri ve eczane sayýsý üzerinde
ciddi düzenlemeler ve sýnýrlamalar getirmiþtir. Böyle bir tehlikeyi önceden gören ve geri adým atan
bu ülkelerden ders alýnýp, Türkiyede de gerekli önlemler acilen alýnmalýdýr. Eczacýlýk eðitiminin
kalitesinin düþmesi, her þeyden önce önemli bir halk saðlýðý sorunudur.Tüm bu gerekçeler ve saygýn
bilim insanlarýnýn altýný çizdiði üzere bizler, yeni eczacýlýk fakültesinin açýlmasýna þiddetle karþý
çýkýyoruz. Bir kez daha ifade ediyoruz ki: eðer yeni eczacýlýk fakültesi açýlmasý konusundaki ýsrar
devam edecekse; yalnýzca altyapýsý ve eðitici kadrolarý eczacýlýk eðitimini vermeye yeterli kurumlara
izin verilmelidir. Birinci basamak saðlýk hizmeti sunan eczacýlarý mesleðe hazýrlayan eczacýlýk
eðitiminin her açýdan kaliteli ve uluslararasý standartlarda olmasý gerektiðini ve bunun toplum saðlýðý
açýsýndan önemini bir kere daha vurguluyoruz.
Basýna ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
TERÖRÜ LANETLÝYORUZ (2010-06-20)
TERÖRÜ LANETLÝYORUZ....
Hakkari'de yapýlan terör saldýrýsýnda 11 Mehmetçik þehit oldu.
Þehitlerimize Tanrý'dan Rahmet, kederli ailelerine ve tüm Milletimize baþ saðlýðý dileriz.
Terörün bir an önce bitmesini,
Barýþýn ve kardeþliðin egemen olduðu,
Huzurlu bir ülkede yaþamak istiyoruz.

SB ÝEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN 18 HAZÝRAN 2010 TARÝHLÝ ÝLAÇ FÝYAT LÝSTESÝ HAKKINDA
AYRINTILI BÝLGÝLENDÝRME (2010-06-21)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 18 Haziran 2010 tarihli
Tüm Ýlaç Fiyat Listesine göre fiyatý deðiþen ilaçlarýn listesi web sitemizin Ýlaç Bilgisi bölümü
Tarihlere Göre Listeler kýsmýna eklenmiþtir. Ayrýca listenin ayrýntýlý karþýlaþtýrmasý niteliðindeki Fiyatý
Düþen Ýlaçlar, Listeye Eklenen Ýlaçlar ve Listeden Çýkarýlan Ýlaçlar dosyalarý ekte bilgilerinize
sunulmaktadýr.
Ýfade edilmektedir.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

19

TEBEOS PROGRAMI ÝLE KAREKODSUZ ÝLAÇLARIN BÝLDÝRÝMÝ (2010-06-21)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý aþaðýdaki ekte yer almaktadýr.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
TEBEOS PROGRAMI ÜZERÝNDE KAREKODSUZ ÝLAÇ BÝLDÝRÝM MODÜLÜ AÇILDI(GÜNCELLENDÝ)
(2010-06-18)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
30.09.2009 tarihli BEÞERÝ TIBBÝ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETÝKETLEME YÖNETMELÝÐÝ ile, karekodsuz
ilaçlarýn 01.01.2011 tarihine kadar satýþýna imkan tanýnmýþ iken, Yönetmeliðe aykýrý hüküm içeren
2010/12 sayýlý Genelge ile bu süre 01.06.2010 tarihine çekilmiþ, Danýþtay Onuncu Dairenin bu
tarihle ilgili aldýðý Yürütmeyi Durdurma kararý sonrasýnda da, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, karekodsuz
ilaçlarýn satýþý ve kupür ve barkodu kesilerek geri ödeme kurumlara fatura edilebilmesi için Haziran
ayý sonuna kadar süre tanýmýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 2010/39 sayýlý Genelge
ile, karekodsuz ilaçlarla ilgili yapýlacak uygulamalarý düzenleyen 2010/12 ve 2010/24 Sayýlý Genelgeler
yürürlükten kaldýrýlmýþ; 10 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan BEÞERÝ TIBBÝ ÜRÜNLER
AMBALAJ VE ETÝKETLEME YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝKin
geçici ikinci maddesinde 1/1/2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünlere ruhsat/izin sahipleri
tarafýndan karekod konulur. Bu tarihten önce karekodsuz üretilerek piyasaya sunulmuþ ürünlerin
satýþýna 1/7/2010 tarihine kadar izin verilir. þeklinde düzenleme yapýlmýþtýr.
Buna göre, 01.07.2010 tarihinden itibaren, G2D ile karekodlanmamýþ ilaçlarýn mevcut þekliyle satýþý
mümkün olamayacaktýr. 01.06.2010 tarihi itibariyle, eczanelerin ve depolarýn stoklarýnda bulunan
ilaçlarýn %40 ýnýn karekodsuz ilaçlardan oluþtuðu bilinmektedir. Saðlýk Bakanlýðýnýn 2010/39 Sayýlý
Genelgesi gereðince, firmalar, ürettikleri G2D etiketleri depolara ve eczanelere göndererek stoklarda
yer alan karekodsuz ürünlerin etiketlenmesini temin edebilecektir. Bu etiketlerin, fiyat kupürlerinin
tekrar kullanýlamayacak þekilde iptal edilmesi suretiyle yapýlmasý, ilgili firmanýn sorumluluðundadýr.
Gelinen noktada, ilaç firmalarýnýn, karekodsuz ilaçlarýn G2D ile etiketlenmesi uygulamasý ile ilgili
olarak üzerlerine düþen sorumluluðu yerine getirmek konusunda yetersiz kaldýðý görülmüþ, bu konu,
sektör temsilcileri ile 4 Haziran ve 7 Haziran 2010 tarihlerinde yapýlan toplantýlarda deðerlendirilmiþtir.
Yapýlan deðerlendirme sonucunda, eczane iþletim sistemlerinde, eczanenin stoklarýnda bulunan
karekodsuz ilaçlarý ecza deposuna bildirmesine olanak saðlayacak bir düzenleme yapýlmasý uygun
bulunmuþtur.
TEBEOS Programýnda iþleme giren bu modül kullanýlarak, eczanelerin, stoklarýnda bulunan karekodsuz
ilaçlarý ecza deposuna bildirmek üzere listelenmesi mümkündür.
Bu konuda, tüm ecza depolarý ve diðer eczane iþletim programlarý (Farmakom, Byte, Eczanem, Ýlon
vb.) ile görüþmeler yapýlmýþtýr. Diðer eczane iþletim programlarý da karekodsuz ilaç bildirimine imkan
tanýyacak düzenlemeler için benzer hazýrlýklarý sürdürmektedir.
Meslektaþlarýmýz, TEBEOS üzerinde yer alan Karekodsuz Ýlaç Bildirim Modülü ile, eczanelerinde
bulunan karekodsuz ürün bildirimlerini yapabilecek, bu bilgiler üzerinde deðiþiklik, ekleme, silme
gibi iþlemleri de gerçekleþtirebilecektir.
TEBEOS ekranýnda karekodsuz ilaç bildirim listesi hazýrlanmasý için takip edilecek iþlem basamaklarý
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þu þekildedir:
1) Karekodsuz Ýlaç Bilgisi bölümüne giriþ yapýlýr. (Ekran Görüntüsü 1)
2) Karekodu olmayan ilacýn barkodu okutulur. (Ekran Görüntüsü 2)
3) Öncelikle okutulan barkodlar için Sakla butonu ile kayýt iþlemi yapýlýr.
(Ekran Görüntüsü 3)
4) Depo Bildirimi Oluþtur butonuna basýlarak barkodu girilmiþ olan ilaçlarýn kayýtlarý bilgisayarýn
masaüstüne T.C.Kimlik Numarasý ve Depo isminin yer aldýðý bir dosya oluþturulur. (Ekran Görüntüsü
3)
5) Bu liste, e-posta yolu ile veya CD ortamýna alýnarak ilgili ecza deposuna ulaþtýrýlýr.
Eczaneler tarafýndan ilgili modül kullanýlarak oluþturulacak karekodsuz ilaç listelerinin bildirimi için
ecza depolarýnýn bu iþleme özel olarak belirleyeceði e-posta adresleri Birliðimiz tarafýndan ayrýca
duyurulacaktýr. Hazýrlanan sistemde, karekodsuz ilaç bildirim iþlemi seçilecek sadece bir ecza
deposuna yapýlabilecektir. Ecza depolarýna karekodsuz ilaç bildiriminin yapýlacaðý e-posta adresleri
ekli listede yer almaktadýr.
Karekodsuz ilaçlarýn mevcut uygulama ile satýþýnýn, Danýþtay Kararýna uygun biçimde yýl sonuna
kadar devam edilmesinin saðlanmasý konusunda Birliðimiz tarafýndan ilgili Bakanlýklar ve bürokratlar
nezdinde görüþmeler yapýlmýþ, Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafýndan Haziran ayý sonuna kadar
ek süre tanýnmasý sonrasýnda da, bu sürenin kesinlikle yeterli olmadýðý bildirilmiþtir. Ancak, 10.06.2010
tarihinde yapýlan Yönetmelik deðiþikliði gereðince, 01.07.2010 tarihinden itibaren karekodsuz ilaçlarýn
satýþý mümkün olamayacaðýndan, Karekodsuz Ýlaç Bildirim Modülü hazýrlanmýþtýr. Bu modül, þu
anda karekodsuz olup, 01.07.2010 tarihine kadar karekodlu hale getirilememesi halinde, bu tarihten
itibaren satýþý mümkün olmayacak olan ilaçlar için iade faturasý düzenlenmesi aþamasýnda da
kullanýlabilecektir.
NOT: 10.06.2010 tarih 27607 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan BEÞERÝ TIBBÝ ÜRÜNLER AMBALAJ
VE ETÝKETLEME YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝKin geçici 2 nci
maddesinin son bendi:
"Týbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler, sekiz
santigrat dereceden daha soðuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soðuk zincir ürünleri ile kiþiye
özel üretilmiþ ilaçlar 1/1/2012 tarihine kadar karekod uygulamasýnýn kapsamý dýþýndadýr. þeklinde
düzenlenmiþ olup, burada tanýmlanan ilaçlarýn Karekodsuz Ýlaç Bildirim Modülüne kayýt edilmeyecektir.
NOT 2: EDAK Ecza Koop.a 08.06.2010 tarihinden itibaren karekodsuz ilaç bildiriminde bulunmuþ
olan meslektaþlarýmýzýn bu iþlemi yeniden yapmalarýna gerek yoktur. Bu verilerin EDAK tarafýndan
Birliðimize aktarýlmasý konusunda mutabakat saðlanmýþtýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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ECZANE PAKET PROGRAMLARI ÜZERÝNDEN KAREKODSUZ ÝLAÇ BÝLDÝRÝM ÝÞLEMLERÝ
(2010-06-21)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
18.06.2010 tarihinde yayýnlanan duyurumuz ile, eczane stoklarýnda bulunan karekodsuz ilaçlarýn
bildirimi için TEBEOS Eczane Otomasyon Programýnda Karekodsuz Ýlaç Bildirim Modülü açýldýðý,
diðer eczane otomasyon programlarý üzerinde de benzer bir düzenleme yapýlmasý için görüþmelerin
yapýldýðý ve çalýþmalarýn sürdürüldüðü bildirilmiþtir.
Ilon, Byte ve Eczanem programlarý üzerinden karekodsuz ilaç bildirimi yapýlabilmesi için gerekli
düzenlemelerin tamamlandýðý, Farmakom programýnýn çalýþmalarýnýn da tamamlanmak üzere olduðu
ilgili firmalar tarafýndan bildirilmiþtir.
Eczanelerde kullanýlan otomasyon sistemleri üzerinden karekodsuz ilaç bildirim iþlemlerinin
yapýlabilmesi için takip edilecek iþlem basamaklarý ve ekran görüntüleri aþaðýda belirtilmiþtir.
Ýfade edilmektedir.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
1.DÖNEM- 2.DÖNEM- 3.DÖNEM ECZANE TEKNÝSYENÝ TELAFÝ SINAVI YAPILACAK
(2010-06-22)
26.06.2010 Cumartesi günü saat 09.00'da Ek Listede isimleri bulunan: 1.Dönem, 2.Dönem Eczane
Teknisyen Eðitimlerinin Telafi Sýnavýndan baþarýsýz olanlar ve 3.Dönem Genel sýnavýdan baþarýsýz
olanlar için Odamýz Hizmet binasýnda Eðitim Salonunda Telafi sýnavý yapýlacaktýr.
Tarih :26.06.2010 Cumartesi
Yer :Adana Eczacý Odasý Eðitim Salonu
Saat : 09.00
KAREKODSUZ ÝLAÇ BÝLDÝRÝM ÝÞLEMLERÝNÝN 24.06.2010 PERÞEMBE GÜNÜ AKÞAMINA KADAR
TAMAMLANMASI HAKKINDA DUYURU (2010-06-21)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Birliðimizin internet sayfasýnda 18.06.2010 tarihinde yayýnlanan duyurumuz ile, eczane stoklarýnda
bulunan karekodsuz ilaçlarýn bildirimi için TEBEOS Eczane Otomasyon Programýnda Karekodsuz Ýlaç
Bildirim Modülü açýldýðý, diðer eczane otomasyon programlarý üzerinde de benzer bir düzenleme
yapýlmasý için çalýþmalarýn sürdürüldüðü bildirilmiþtir. Ilon, Byte ve Eczanem programlarý üzerinden
de karekodsuz ilaç bildirimi yapýlabilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandýðý, Farmakom
programýnýn çalýþmalarýnýn da tamamlanmak üzere olduðu ilgili firmalar tarafýndan bildirilmiþtir.
Ýnternet sayfamýzda 21.06.2010 tarihinde (bugün) yayýna giren ECZANE PAKET PROGRAMLARI
ÜZERÝNDEN KAREKODSUZ ÝLAÇ BÝLDÝRÝM ÝÞLEMLERÝ baþlýklý duyurumuzda, Ilon, Eczanem ve Byte
programlarý aracýlýðýyla, karekodsuz ilaç bildirim iþlemlerinin ne þekilde yapýlacaðý, ekran görüntüleri
ile birlikte yer almaktadýr.
Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarýn, seçilecek bir ecza deposuna bildirim iþleminin TEBEOS
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Programý üzerinden ne þekilde yapýlacaðýný gösteren iþlem basamaklarý da www.teb.org.tr ' de
TEBEOS PROGRAMI ÝLE KAREKODSUZ ÝLAÇLARIN BÝLDÝRÝMÝ baþlýklý duyurumuzda yer almaktadýr.
Meslektaþlarýmýz, TEBEOS üzerinde yer alan Karekodsuz Ýlaç Bildirim Modülü ile, eczanelerinde
bulunan karekodsuz ürün bildirimlerini yapabilecek, bu bilgiler üzerinde deðiþiklik, ekleme, silme
gibi iþlemleri de gerçekleþtirebilecektir.(*)
Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarýn ecza deposuna bildirim iþlemlerinin 24.06.2010 Perþembe
günü akþamýna kadar tamamlanmasý gerekmektedir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
(*) 10.06.2010 tarih 27607 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan BEÞERÝ TIBBÝ ÜRÜNLER AMBALAJ
VE ETÝKETLEME YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝKin geçici 2 nci
maddesinin son bendi:
"Týbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler, sekiz
santigrat dereceden daha soðuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soðuk zincir ürünleri ile kiþiye
özel üretilmiþ ilaçlar 1/1/2012 tarihine kadar karekod uygulamasýnýn kapsamý dýþýndadýr. þeklinde
düzenlenmiþ olup, burada tanýmlanan ilaçlar Karekodsuz Ýlaç Bildirim Modülüne kayýt edilmeyecektir.
EDAK Ecza Koop.a 08.06.2010 tarihinden itibaren karekodsuz ilaç bildiriminde bulunmuþ olan
meslektaþlarýmýzýn bu iþlemi yeniden yapmalarýna gerek yoktur. Bu verilerin EDAK tarafýndan
Birliðimize aktarýlmasý konusunda mutabakat saðlanmýþtýr.
06.06.2010 TARÝHÝNE KADAR OLAN YEÞÝL-KART REÇETELERÝNÝN FATURA TESLÝMÝ HAKKINDA
(2010-06-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere 07.06.2010 dan itibaren Yeþil Kartlý hastalarýn reçete iþlemleri SGK Medula Provizyon
Sistemi üzerinden yapýlmaktadýr.
Meslektaþlarýmýzýn 06.06.2010 tarihine ( bu tarih dahil) kadar karþýlamýþ olduklarý Yeþil Kart reçetelerini
faturalandýrarak 30.06.2010 Çarþamba günü mesai bitimine kadar Odamýza teslim etmeleri
gerekmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
53.BÖLGE NÝÐDE ECZACI ODAMIZ KURULDU (2010-06-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Niðde ili ve ilçelerindeki eczacýlarýn, eczacý odasý kurulmasý talebi Kayseri Eczacý Odasý Yönetim
Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan Birliðimize yazýlý olarak sunulmuþ; Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetinin
13.05.2010 tarihli toplantýsýnda aldýðý karar ile, 152 (yüzelliki) adet eczacý bulunan Niðde ilinde
53.Bölge Eczacý Odasý kurulmasý talebi kabul edilmiþtir.
53.Bölge Niðde Eczacý Odasýnýn kuruluþ iþlemlerinin baþlatýlmasý için, 29.04.2010 tarihinde Merkez
Heyetimiz Niðde ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren eczacýlarýmýz ile bir toplantý gerçekleþtirmiþ; bu
toplantý sonrasýnda 53.Bölge Niðde Eczacý Odasýnýn Kurucu Yönetim Kurulu olarak 15.06.2010
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
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- Ecz.Nihat Öztürk,
- Ecz.Uður Arýsoy,
- Ecz.Derya Kocaman Tolu,
- Ecz.Figen Eriþ,
- Ecz.Aylin Atabekin atanmasýna karar vermiþtir.
Niðde Eczacý Odamýzýn kuruluþu, Saðlýk Bakanlýðýna Merkez Heyetimiz tarafýndan bildirilmiþtir.
Niðde Eczacý Odamýzýn kuruluþu ile eczacý odalarýmýzýn sayýsý 53e yükselmiþtir. Diðer tüm bölge
eczacý odalarýmýz gibi, Niðde Eczacý Odasýnýn da, mesleðimiz için sürdürdüðümüz tüm çalýþmalara
gönülden katký koyacaðýna ve örgütümüzün gücüne güç katacaðýna inancýmýz tamdýr. Bu güne kadar
Türk Eczacýlarý Birliði ve 52 Eczacý Odasý olarak sürdürdüðümüz çalýþmalarý, yeni odamýzýn katýlýmý
ile, daha da örgütlü ve güçlü bir biçimde sergileyeceðiz.
53.Bölge Niðde Eczacý Odasýnýn üyesi olan meslektaþlarýmýzýn sevincini biz de yürekten paylaþýyor,
atanan Kurucu Yönetim Kurulu'na baþarýlar diliyor, Niðdeli tüm meslektaþlarýmýza aramýza hoþgeldiniz
diyoruz.
Saygýlarýmla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter
TEB MERKEZ HEYETÝNÝN KAREKODSUZ ÝLAÇLARIN BÝLDÝRÝM ÝÞLEMLERÝ HAKKINDA
22.06.2010 TARÝHLÝ AÇIKLAMASI
(2010-06-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 2010/39 sayýlý Genelge
ve 10 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme
Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikin geçici ikinci maddesinde yapýlan düzenleme
gereðince, 01.07.2010 tarihinden itibaren, G2D ile karekodlanmamýþ ilaçlarýn mevcut þekliyle satýþý
mümkün olamayacaktýr.
Saðlýk Bakanlýðýnýn 2010/39 Sayýlý Genelgesi gereðince, firmalar, ürettikleri G2D etiketleri depolara
ve eczanelere göndererek stoklarda yer alan karekodsuz ürünlerin etiketlenmesini temin edebilecektir.
Bu etiketlerin, fiyat kupürlerinin tekrar kullanýlamayacak þekilde iptal edilmesi suretiyle yapýlmasý,
ilgili firmanýn sorumluluðundadýr.
Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarýn bildirimi için TEBEOS ve diðer eczane paket programlarý
üzerinde Karekodsuz Ýlaç Bildirim modülü oluþturulmasý saðlanmýþ ve bildirim iþleminin ne þekilde
yapýlacaðý 21.06.2010 tarihinde yayýnlanan ECZANE PAKET PROGRAMLARI ÜZERÝNDEN
KAREKODSUZ ÝLAÇ BÝLDÝRÝM ÝÞLEMLERÝ baþlýklý duyurumuz ile açýklanmýþtýr.
Yapýlacak iþlemin amacý, ecza depolarý aracýlýðýyla, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlara ait
bilgilerin ilaç firmalarýna bildirilmesi ve firmalar tarafýndan da eczanelerde bulunan karekodsuz
ilaçlarýn 01.07.2010 tarihine kadar karekodlu hale getirilmesinin saðlanmasýdýr. Bu iþlem, hiçbir
þekilde stok bildirimi ya da mal alýþ bildirimi olarak deðerlendirilmemelidir.
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Eczanelerde bulunan karekodsuz ürünlerin, 01.07.2010 tarihine kadar satýþý ile kupürü ve barkodu
kesilerek geri ödeme kurumlarýna fatura edilmesi mümkün bulunduðundan, bu ürünlerin 01.07.2010
tarihine kadar iade edilmesi doðru olmayacaktýr.
Eczaneler tarafýndan yapýlan karekodsuz ilaç bildirimleri sonrasýnda, bu ilaçlarýn 01.07.2010 tarihine
kadar G2D ile karekodlanmasý iþlemleri, ilgili ilaç firmasýnýn sorumluluðunda gerçekleþtirilecektir.
Bu nedenle, karekodlama iþleminin tamamlanamamasý halinde eczanelerde kalan karekodsuz
ilaçlarýn, 01.07.2010 tarihinden itibaren satýþý mümkün olamayacaðýndan, bu ilaçlarýn ecza depolarý
aracýlýðýyla firmasýna iade edilmesi süreci izlenecektir. Ýade iþlemi ile ilgili duyuru Birliðimiz tarafýndan
ayrýca yapýlacaktýr.
Mevcut durumda, eczanelerin, ellerinde bulunan karekodsuz ilaçlara ait bildirimleri, kullandýklarý
eczane otomasyon programý aracýlýðýyla 24.06.2010 Perþembe günü akþamýna kadar tamamlamasý
gerekmektedir.
Ýfade edilmektedir
NÝSAN AYI YURTDIÞI REÇETE KESÝNTÝLERÝ HAKKINDA (2010-06-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamýza gönderilen
yazýda;
Nisan ayý SGKya teslim edilmiþ olan yurtdýþý faturalarýna ait reçetelerin kontrol iþlemi tamamlanmýþ
olup, duyuruya müteakip kesintisi olan meslektaþlarýmýzýn 5 iþ günü içerisinde itirazý olmasý halinde
dilekçeleri itiraz komisyonu tarafýndan deðerlendirmeye alýnacaðý
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
Not: Ekli listede kesinti gerekçeleri ve kesinti tutarlarý belirtilmektedir
ECZANELER VE ECZANE HÝZMETLERÝ HAKKINDA YÖNETMELÝKTE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILDI 
MUVAZAA ÝLE MÜCADELEDE ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ (2010-06-23)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
23 Haziran 2010 ÇARÞAMBA
Resmî Gazete Sayý : 27620
Saðlýk Bakanlýðýndan:
ECZANELER VE ECZANE HÝZMETLERÝ HAKKINDA YÖNETMELÝKTE
DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝK
MADDE 1  13/10/1992 tarihli ve 21374 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Eczaneler ve Eczane
Hizmetleri Hakkýnda Yönetmeliðin 5 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (h) bendi aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.
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h) Eczanenin muvazaalý olup olmadýðý hususunda Bölge Eczacý Odasýnca verilmiþ deðerlendirme
raporu; bu rapor Eczacý Odasý yetkililerince 20 iþ günü içerisinde ispatlayýcý belgelerle birlikte Ýl
Saðlýk Müdürlüðüne verilir. Belirtilen süre sonunda rapor verilmediði takdirde muvazaa konusunda
Ýl Saðlýk Müdürlüðü yetkililerince 10 iþ günü içerisinde karar verilir. Bölge Eczacý Odasýnýn verdiði
rapor ile Ýl Saðlýk Müdürlüðünün görüþlerinin birbiri ile örtüþmediði durumlarda muvazaa konusu,
Ýl Saðlýk Müdürünün baþkanlýðýnda, il saðlýk müdürlüðü ve eczacý odasý tarafýndan görevlendirilen
yetkililerden oluþan Muvazaa Deðerlendirme Komisyonu tarafýndan deðerlendirilir. Bu Komisyonda
muvazaa konusunda mutabakata varýlamamasý durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle
Bakanlýða gönderilir. Bakanlýkça, Türk Eczacýlarý Birliðinin uygun göreceði temsilcilerin de yer alacaðý
bir komisyon tarafýndan deðerlendirme yapýlarak muvazaaya iliþkin karar Ýl Saðlýk Müdürlüðüne
bildirilir.
MADDE 2  Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Saðlýk Bakaný yürütür.
MUVAZAA ÝLE MÜCADELEDE ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ
Bilindiði gibi, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 20.04.2009
tarih, 29416 (2009/27) sayýlý, Eczanelere iliþkin iþlemler konulu Genelgenin, Birliðimiz ve Bölge
Eczacý Odalarýmýzýn muvazaalý eczanelerin açýlmasýnýn engellenmesi konusunda yürütülen mesleki
mücadele açýsýndan sorun yaratmasý, ayrýca eczacý odalarýna yasa ve yönetmeliklerle verilen yetkileri
kýsýtlamasý nedeniyle, Birliðimiz tarafýndan çalýþmalar yürütülerek Saðlýk Bakaný, Saðlýk Bakanlýðý
Müsteþarý, Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardýmcýlarý nezdinde çok sayýda toplantý
ve görüþme gerçekleþtirilmiþ, yapýlan tüm giriþimlerin sonucunda 30.06.2009 tarihinde Merkez
Heyeti yöneticilerimizin de katýldýðý bir toplantý ile yeni bir genelge taslaðý hazýrlanmýþ ve 01.07.2009
tarihinde 2009/27 sayýlý genelgeyi ortadan kaldýran, 2009/40 sayýlý Genelgenin yayýmlanmasý
saðlanmýþtý.
Muvazaa ile mücadelede yeni bir dönemi baþlatan 2009/40 sayýlý Genelgenin yayýmlandýðý tarihten
itibaren, Genelge ile tanýmlanmýþ olan Muvazaa Deðerlendirme Komisyonunun yaptýðý çalýþmalar
ile, bu alanda çok önemli bir baþarý elde edilmiþti.
Bu yeni dönem, Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ve Türk Eczacýlarý Birliðinin, muvazaalý eczane
açýlýþlarýna ve mevcut muvazaalý eczanelere karþý bir seferberlik durumu olarak nitelenir; Ýlaç
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, Birliðimiz ve Bölge Eczacý Odalarýmýzýn uyumlu ve özverili çalýþmalarý
ile muvazaa ile mücadelede kýsa sürede çok yol alýnacaðýna inanýlýrken, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan Birliðimize gönderilen 14.12.2009 tarih, 084691 sayýlý yazý
ile, 2009/40 Sayýlý Genelgenin yürürlükten kaldýrýldýðý, bunun yerine 2009/79 sayýlý Genelgenin
yayýmlandýðý bildirilmiþtir.
2009/79 Sayýlý Genelge ile muvazaa deðerlendirme komisyonunun devre dýþý býrakýlmasý, eczacý
olmayanlarýn ve sahte diplomalý kiþilerin eczane açmasýna imkan tanýndýðý döneme geri dönülmesi
olarak görülmüþ, sadece mesleðimiz için deðil, halk saðlýðý açýsýndan da son derece büyük sorunlara
yol açacaðý deðerlendirilmiþtir.
Genelge hükümlerinin, 2009/40 Sayýlý Genelgede yer alan þekliyle düzenlenmesi konusunda,
37.Dönem Merkez Heyetimiz tarafýndan Saðlýk Bakaný Sayýn Prof.Dr.Recep Akdað, Saðlýk Bakanlýðý
Müsteþarý Sayýn Dr.Nihat Tosun, Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü Sayýn Dr.Saim Kerman ve Ýlaç ve
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü yetkilileri ile yapýlan görüþmelerde, muvazaa ile mücadele alanýnda
saðlanan ilerlemenin mesleðimizin geleceði açýsýndan önemi ve etkisi vurgulanmýþ, Muvazaa
Deðerlendirme Komisyonuna yeniden iþlerlik kazandýrýlmasý hakkýndaki talebimiz arz edilmiþtir.
Yapýlan çok sayýda toplantý ve görüþmede sonucunda, Saðlýk Bakaný Sayýn Prof.Dr.Recep Akdað,
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Birliðimizin talepleri doðrultusunda, 2009/40 Sayýlý Genelgede yer alan ve muvazaa ile mücadelede
katký saðlayan düzenlemelerin, kolaylýkla deðiþtirilebilecek bir Genelge yerine, çok daha güçlü bir
düzenleme olan Yönetmelik deðiþikliði ile saðlanmasý yönünde talimat vermiþtir.
Bunun üzerine, Merkez Heyetimizin ve Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü yetkililerinin katýldýðý bir
dizi toplantý sonucunda, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 23.06.2010 tarih (bugün) 27620 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan Yönetmelik deðiþikliði metni oluþturulmuþtur.
23.06.2010 tarih 27620 Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkýnda
Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile, eczane açýlýþlarýnda istenen belgeler arasýnda
yer alan Eczanenin muvazaalý olup olmadýðý hususunda Bölge Eczacý Odasýnca verilmiþ deðerlendirme
raporunun tanýmý aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlenmiþtir:
h) Eczanenin muvazaalý olup olmadýðý hususunda Bölge Eczacý Odasýnca verilmiþ deðerlendirme
raporu; bu rapor Eczacý Odasý yetkililerince 20 iþ günü içerisinde ispatlayýcý belgelerle birlikte Ýl
Saðlýk Müdürlüðüne verilir. Belirtilen süre sonunda rapor verilmediði takdirde muvazaa konusunda
Ýl Saðlýk Müdürlüðü yetkililerince 10 iþ günü içerisinde karar verilir. Bölge Eczacý Odasýnýn verdiði
rapor ile Ýl Saðlýk Müdürlüðünün görüþlerinin birbiri ile örtüþmediði durumlarda muvazaa konusu, Ýl
Saðlýk Müdürünün baþkanlýðýnda, il saðlýk müdürlüðü ve eczacý odasý tarafýndan görevlendirilen
yetkililerden oluþan Muvazaa Deðerlendirme Komisyonu tarafýndan deðerlendirilir. Bu Komisyonda
muvazaa konusunda mutabakata varýlamamasý durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle
Bakanlýða gönderilir. Bakanlýkça, Türk Eczacýlarý Birliðinin uygun göreceði temsilcilerin de yer alacaðý
bir komisyon tarafýndan deðerlendirme yapýlarak muvazaaya iliþkin karar Ýl Saðlýk Müdürlüðüne
bildirilir.
Yapýlan Yönetmelik deðiþikliði ile, muvazaa deðerlendirme komisyonunun yeniden iþlev kazanmasý
saðlanmýþtýr. Bu düzenleme, muvazaa ile mücadele alanýnda Türk Eczacýlarý Birliði ve Bölge Eczacý
Odalarýnýn Saðlýk Bakanlýðý ve Ýl Saðlýk Müdürlükleri ile eþgüdümlü olarak çalýþmasýna olanak
vermekte, muvazaalý eczane açma giriþimlerinin tamamýna yakýnýný engelleyen oluþumu yeniden
hayata geçirmektedir.
Muvazaa Deðerlendirme Komisyonunun, önceki dönemde muvazaa ile mücadelemizde saðladýðý
olumlu katkýnýn artarak devam edeceðine, 53 Bölge Ezacý Odamýzýn bu alanda sürdüreceði çalýþmalar
ile, Yönetmelik deðiþikliðinin gerçekleþtirilmesi için sergilenen ýsrarlý tavrýmýzda ne kadar haklý
olduðumuzu açýk bir þekilde göstereceðine yürekten inanýyoruz.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
MERKEZ HEYETÝ
ADANA ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ-KARINCA YUMURTASI YAÐI HK. (2010-06-23)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Þube Müdürlüðünden Odamýza gelen "Karýnca Yumurtasý Yaðý"
hakkýndaki yazý ektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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METÝLFENÝDAT HCL ÝÇEREN ÝLAÇLARIN MAX DOZLARI HAKKINDA YAYIMLANAN 2010/26
SAYILI GENELGEYE EK OLARAK 2010/35 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI (2010-06-24)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan Metilfenidat HCL içeren ilaçlarýn bir
kýrmýzý reçeteye yazýlabilecek maksimum dozlarý ile hekimlerin reçeteleme konusundaki uzmanlýk
dallarýnýn yeniden belirlendiði 2010/26 sayýlý Genelgeye ek olarak 2010/35 sayýlý Genelge yayýmlanmýþtýr.
Ýlgili genelgenin 3 üncü maddesi;
-"Concerta 18 mg, 27mg, 36 mg, 54 mg Kontrollü Salým Tabletler, bir kýrmýzý reçeteye ayný dozdan
iki aylýk tedavi için en fazla 2 (iki) kutu, eðer günlük doz 72 mg/gün olarak belirlenmiþ ise reçetede
belirtilmek þartýyla 36 mglýk tabletlerden bir (1) aylýk tedavi için en fazla iki kutu yazýlabilir." þeklinde
yeniden düzenlenmiþtir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

ÝÞYERÝ AÇMA VE ÇALIÞMA RUHSATLARI HAKKINDA
(SEYHAN VE ÇUKUROVA BELEDÝYELERÝ ) (2010-06-24)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
21.04.2010 tarihinde Seyhan ve Çukurova Belediyelerinin meslektaþlarýmýzdan iþyeri açma ve
çalýþma ruhsatý istemeleri hakkýnda web sayfamýzda bir duyuru yapýlmýþ, Seyhan Belediyesi Baþkan
Yardýmcýsý Feridun SARI Çukurova Belediyesi Ruhsatlandýrma Müdürü Ahmet KAYA ve Zabýta amiri
Hacer ÖZTÜRK ile görüþüldüðü duyurulmuþtu. Sonrasýnda ise Seyhan Belediye Baþkaný Sayýn Azim
ÖZTÜRK ve Çukurova Belediye Baþkaný Sayýn Yýldýray ARIKAN ile görüþülmüþ ve bu görüþmelerde,
Yönetmelik yürürlük tarihi olan 13.04.2007 öncesi açýlmýþ eczanelerimizden ikinci bir iþyeri açma
ve çalýþma ruhsatý istenmemesi talep edilmiþti; fakat bu talebimiz Seyhan Belediyesi tarafýndan
kabul görmeyip tüm eczanelerimizin iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý almasý gerektiði tarafýmýza
bildirilmiþtir. Çukurova Belediyesi ile görüþmeler devem etmekte olup henüz sonuçlanmamýþtýr.
Bu geliþmelerin sonucunda örnek teþkil etmesi amacý ile Adana Eczacý Odasý olarak 13.04.2007
tarihi öncesi (Ýlgili Yönetmelik baþlangýç tarihi öncesi) eczane ruhsatý almýþ olan bir meslektaþýmýz
adýna 15.06.2010 tarihinde Seyhan Belediyesi aleyhine yürütmeyi durdurma talebi ile dava
açýlmýþtýr.
Konu ile ilgili yeni bir geliþme olduðunda sizlerle paylaþýlacaktýr.
DERMOKOZMETÝK ÜRÜNLERÝ VE BESÝN TAKVÝYELERÝ VEREN ECZANELER ÝÇÝN TOPLANTI
(2010-06-24)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
29 Haziran 2010 Salý akþamý saat 19.30da Adana Eczacý Odasý hizmet binasýnda, Dermokozmetik
Komisyonu tarafýndan Dermokozmetik Ürünleri ve Besin takviyeleri veren veya bu alanda bilgi almak
isteyen meslektaþlarýmýzla, yaþanan sorunlar ve çözüm önerilerini tartýþmak üzere bir toplantý
düzenlenecektir.
Ýlgi duyan meslektaþlarýmýzýn toplantýya katýlýmý önemle rica olunur
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ÝEGM'NÝN ÝTS KULLANICILARINI AÇMAMIÞ ECZANELER HAKKINDA DUYURUSU
(2010-06-24)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan 24.06.2010 tarihinde (bugün) ÝTS
kullanýcýlarýný açmamýþ eczaneler için duyuru yayýmlanmýþtýr.
Duyuru metni;
1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Ýlaç Takip Sisteminde kullanýcýlarýný oluþturmamýþ eczanelerin
Medula Üzerinden Satýþ Bildirimi yapmalarýna izin verilmeyecektir. Eczacýlarýmýzýn maðdur olmamasý
için bir an evvel kullanýcý adý ve þifrelerini oluþturmalarý gerekmektedir. Kullanýcý adý ve þifrelerinizi
https://its.saglik.gov.tr/UserManagementApp/EczaneKayit.jsp adresinden veya (0)312-309-12-92
numaralý ÝTS çaðrý merkezi aracýlýðý ile oluþturabilirsiniz.
Duyuruya http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=anasayfa&lang=tr-TR&newsId=358
adresinden ulaþabilirsiniz.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
MEDULA PROVÝYON SÝSTEMÝ KAREKOD SONLANDIRMA BUTONU HAKKINDA (2010-06-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Medula Provizyon Sisteminde, ÝTS bildirimleri için karekod sonlandýrma butonu 24.06.2010
tarihi itibariyle bölgemizde aktif hale gelmiþtir.Meslektaþlarýmýzýn ÝTS reçete onay iþlemlerini
tamamlayabilmeleri için karekod sonlandýrma butonunu kullanmalarý gerekmektedir.
Önemle duyurulur.

SB ÝEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN 25 HAZÝRAN 2010 TARÝHLÝ ÝLAÇ FÝYAT LÝSTESÝ
HAKKINDA AYRINTILI BÝLGÝLENDÝRME (2010-06-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 25 Haziran 2010 tarihli
Tüm Ýlaç Fiyat Listesine göre fiyatý deðiþen ilaçlarýn listesi web sitemizin Ýlaç Bilgisi bölümü
Tarihlere Göre Listeler kýsmýna eklenmiþtir. Ayrýca listenin ayrýntýlý karþýlaþtýrmasý niteliðindeki
Fiyatý düþen ilaçlar, Listeye eklenen ilaçlar, Listeden çýkarýlan ilaçlar dosyalar ekte bilgilerinize
sunulmaktadýr.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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YENÝ NÖBET LÝSTESÝ HAKKINDA (2010-06-28)
Deðerli Meslektaþlar,
Adana Ýli Merkez ilçelerindeki eczaneleri içeren (Seyhan,Yüreðir,Sarýçam ve Çukurova) yeni nöbet
çizelgemiz son halini almaktadýr.Daha önce yapýlan duyuru ile yeni nöbet listesine girmek istemeyen
meslektaþlarýmýzýn dilekçe ile baþvurmasý istenmiþti.Bu gelen dilekçelere göre yeni nöbet listesine
girecek olan eczanelerin listesi belirlenmiþtir.Ekte yer alan listenin kontrol edilmesi,verilmiþ olan
dilekçelerle ilgili yanlýþlýk olduðunu düþünen ya da eczane ismi listede bulunmayan meslektaþlarýmýzýn
30 Haziran 2010 Çarþamba günü saat 17:00'ye kadar Odamýza baþvurmasý önemle duyurulur.
SUT HAKKINDA SGK YETKÝLÝLERÝ ÝLE YAPILAN GÖRÜÞME (2010-06-28)
Deðerli Meslektaþlar,
SGK Adana SGM Yetkilileri ile Adana,Mersin,Hatay,Osmaniye Eczacý Odalarý SGK Ýtiraz ve Mevzuat
Komisyonu üyeleriyle yapýlan,yeni Saðlýk Uygulama Tebliði'nde raporlu reçete karþýlanmasýnda
yaþanan sýkýntýlar konusunda aþaðýdaki duyuru hazýrlanmýþtýr:
1- Beslenme Solüsyon Raporlarýnýn % hasta katýlým payýndan muaf olarak iþlem görebilmesi için
kabul edilecek hastalýklar ;
a) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 2-Kanser teþhisli rapor ile muaf,
b) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 3-Kronik Böbrek Yetmezliði (KBY)
teþhisli rapor ile muaf,
c) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 6.2- Koroziv Gastrointestinal Yanýklar
teþhisli rapor ile muaf,
d) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 6.3- Ýnflamtuar Barsak Hastalýklarý
teþhisi ile sadece Parenteral Beslenme Solüsyonlarý muaf,
e) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 8.1- Kan Hastalýklarý teþhisli rapor
ile muaf,
f) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 10- Kronik Nörolojik Hastalýklar
(tüm alt baþlýklarý dahil olmak üzere) teþhisli rapor ile muaf (Raporda hastanýn oral beslenemediðinin
belirtilmesi koþulu ile)
g) "EK-2 Hasta Katýlým Payýndan Muaf Hastalýklar Listesi" madde 15.4- Barsak Operasyonundan
Dolayý Oluþan Malabsorbsiyonlar ve Malnütrisyonlar. Ýlk iki yaþta inek sütü alerjisi. Doðuþtan
Metabolik ve Kalýtsal Hastalýklar (Hastalýðýn ne olduðu raporda belirtilmek koþulu ile) teþhisli rapor
ile muaf; Sadece "Malnütrisyon" tanýsý ile çýkarýlan raporlarda Malnütrisyon tanýmýna ait þartlarýn
raporda belirtilmesi kaydý ile ilaçlar hasta katýlým payý alýnarak verilecektir.
Ayrýca SUT' in "6.2.8-Enteral ve Parenteral Beslenme Ürünleri Verilme Ýlkeleri" maddesinde açýklanan
þartlarý taþýyan ancak yukarýda belirtilen hastalýklar dýþýnda çýkarýlan "Oral Beslenemeyen veya
Beslenmesi Mümkün Olmayan" hastalara çýkartýlan beslenme solüsyonu raporlarý için 20.00 kodu
kullanýlacak ve hastadan % katýlým payý tahsil edilecektir. Yukarýdaki hastalýklar hariç çýkan raporlarda
kesinlikle hasta katýlým payý alýnacaktýr. (Yukarýda belirtilen muaf hastalýklar hariç olmak üzere)
2- Ýnfertilite ve tüp bebek raporlarýnda dosyada bulunmasý ve rapor çýkarýlýrken esas alýnmasý gereken
belegelerden hastane sorumludur. (Prim gün sayýsý, sigortalý olma süresi, sað çocuk olup-olmadýðý,
vb..)
3- 2010 SUT' ne göre Antidepresan Ýlaçlarý reçete edilmesi ve karþýlanmasý esnasýnda endikasyon
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zorunluluðu aranacaktýr. Ancak ilacýn normal prospektüs endikasyonu dýþýnda Saðlýk Bakanlýðýnýn
yayýmladýðý ve 2010 SUT'de de atýfta bulunulan "Endikasyon Dýþý Ýlaç Kullaným Kýlavuzu" 'daki
endikasyonlar antidepresan ilaçlar için prospektüs endikasyonu gibi kabul edilecek ve bu endikasyonu
içeren reçeteler karþýlanacaktýr.(Ek-1 Saðlýk Bakanlýðý Endikasyon Dýþý Ýlaç Kullaným Kýlavuzu**)
4- Bir takým ilaçlar yazýmýnda 1 aylýk doz demek ; o ilacýn 30 günlük kullaným için verileceði anlamý
taþýmaktadýr.
5- Parkinsonizm teþhisi ve/veya teþhisli raporlar "Parkinson Hastalýðý" olarak deðerlendirilmemelidir.
6- Polifarmasi Raporlar (ayný hastalýk için birden fazla hatta o hastalýða ait tedavide kullanýlacak
tüm ilaçlarýn etken madde adýnýn geçtiði raporlar) ilaç alýmý için geçersiz kabul edilmekte ve bu tip
raporlara ait reçeteler karþýlanmamalýdýr.
7- Lipid Düþürücü Ýlaçlar: SUT'un "6.2.28. Lipid Düþürücü Ýlaçlarýn Kullaným Ýlkeleri" maddesi
kapsamýnda statinler ve statin dýþýndaki lipit düþürücü ilaçlarýn kullanýmý ile ilgili olarak;daha önce
ilaç kullanmayan hastalarda; statinler ve statin dýþýndaki lipit düþürücü ilaçlarla tedaviye baþlamada
esas olan LDL düzeyi veya trigliserit düzeyidir. Buna göre;
a-) Sadece "Hiperlipidemi"(Raporsuz) teþhisi ile yazýlan reçetelerde; reçete eki belgede (son 6 ayda
yapýlmýþ) LDL deðerinin 160 veya Trigliserit deðerinin 300'ün üzerinde olmasý ilaç baþlama kriteri
için yeterlidir. LDL deðerinin 160- 100 veya Trigliserit deðerinin 300-200 arasýnda olmasý durumunda
hiperlipidemi ilaçlarý reçetede "Ýdame Tedavi" ibaresi yazýlmak sureti ile karþýlanabilir.
b-) Sadece "Hiperlipidemi"(Raporlu) teþhisi ile çýkarýlan raporlarda baþlama kriteri LDL deðerinin 160
veya Trigliserit deðerinin 300'ün üzerinde olmasý yeterlidir. Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi
durumunda, yapýlan tetkik sonucu dikkate alýnmadan, daha önce alýnmýþ ilacýn teminine esas olan
önceki raporun fotokopisinin rapora eklenmesi veya tedaviye baþlama tarihi ve baþlama deðerlerinin
raporda belirtilmesi yeterlidir. Ayrýca yeni yapýlan tetkikin sonucu, baþlama deðerlerine uygunsa
önceki rapora ait bilgilere gerek olmadan çýkarýlan yeni rapor ile ilgili ilaçlarýn 1X1 dozda reçete
edilmesi halinde bedeli ödenir.
c-) 2010 SUT "Lipid Düþürücü Ýlaçlarýn Kullaným Ýlkeleri" maddesinde yer alan hastalýklarýn (diabetes
mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiþ MÝ, geçirilmiþ inme, koroner arter hastalýðý, periferik
arter hastalýðý, abdominal aort anevrizmasý veya karotid arter hastalýðý olanlarda 100 mg/dl, 65 yaþ
ve üzerindeki hipertansiyon hastalarýnda 130 mg/dl) rapor ile belgelenmesi þartý ile (Raporsuz) LDL
deðerinin 100 veya Trigliserit deðerinin 200'ün üzerinde olmasý lipid düþürücü ilaçlarýn baþlanmasý
ve ödenmesi yeterlidir. LDL deðerinin 100 veya Trigliserit deðerinin 200 ün altýna düþmesi durumunda
ilaç bedeli ödenmez.
d-) 2010 SUT "Lipid Düþürücü Ýlaçlarýn Kullaným Ýlkeleri" maddesinde yer alan hastalýklarý da (diabetes
mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiþ MÝ, geçirilmiþ inme, koroner arter hastalýðý, periferik
arter hastalýðý, abdominal aort anevrizmasý veya karotid arter hastalýðý olanlarda 100 mg/dl, 65 yaþ
ve üzerindeki hipertansiyon hastalarýnda 130 mg/dl) içeren Hiperlipidemi raporlarýnda LDL deðerinin
100 veya Trigliserit deðerinin 200'ün üzerinde olmasý baþlama kriteri olarak kabul edilmektedir.
Bu ilaçlarýn temininde; tedaviye baþlamaya esas olan ilk uzman hekim raporuna, bu rapor öncesi
son 6 ay içinde yapýlmýþ kan lipid düzeylerinin yüksek olduðunu gösteren tetkik eklenebileceði gibi;
tetkik deðerlerinin ilk uzman hekim raporunda belirtilmesi de yeterli olacaktýr. Ayrýca; "......raporlu
hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapýlan tetkik sonucu dikkate alýnmadan, daha önce
alýnmýþ ilacýn teminine esas olan önceki raporun fotokopisinin rapora eklenmesi veya tedaviye
baþlama tarihi ve baþlama deðerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir......." hükmü yer almakta olup;
bu hükümde "önceki rapor" ifadesinden hastanýn her rapor yenilenmesinde bir önceki raporu
anlaþýlmalýdýr. Bununla beraber yeni yapýlan tetkikin sonucu baþlama deðerlerine uygunsa önceki
rapora ait bilgilere gerek olmadan çýkarýlan yeni rapor ile ilgili ilaçlarýn 1X1 dozda reçete edilmesi
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halinde bedeli ödenir.
8- Sadece Lipid tedavisi için çýkarýlan raporlu lipid ilaçlarýnýn verilmesinde; büyük ambalajlý ürün (90'lýk)
yerine kurumu zarara uðratmamak ve büyük ambalajlý olan ürünün fiyatýndan düþük olmak kaydý ile
küçük ambalajlý üründen 3 (30'luk) kutu verilebilir. Ancak verilen ürün eðer kurumu zarara uðratacak
þekilde ise verilen ürünün tamamý kesintiye girer.
9- 01.04.2010 tarihinden itibaren çýkarýlan Diyabet Raporlarýnda; Ýnsülin kullanýlmasý gerekliliðinde,
Ýnsan Ýnsülinleri ve Analog Ýnsülin ayrýmý yapýlacaðýndan bu durumun raporlarda açýkça belirtilmesi
gerekmektedir.
10- SUT'un "6.1.1.C- Saðlýk raporlarýnýn düzenlenmesi" baþlýklý maddesinin (9)uncu fýkrasýnda; "SUT'un
yürürlüðe girmesinden önce düzenlenen saðlýk raporlarý, bu SUT hükümlerine uygun olmasý kaydýyla
düzenlendiði tarihte geçerli olduðu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun olmayan
raporlar, SUT'un 6.1.1.C (6) fýkrasý kapsamýnda bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiði takdirde
geçerli olacaktýr.(Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacaðý duyurulan raporlar hariç)" hükmü
bulunmaktadýr. Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacaðý duyurulan raporlar;
a-) Hepatit Tedavisi ile ilgili 27.7.2009 tarihli;
b-) Osteoporoz Tedavisi ile ilgili 12.10.2009 tarihli, 2009/120 sayýlý;
c-) Diyabet tedavisi ile ilgili 31.3.2010 tarihli, 2010/44 sayýlý;
Genelge /duyurularla duyurusu yapýlmýþ raporlardýr. Söz konusu raporlarla ilgili uygulamalarýn ilk
paragraf da anlatýlanlar doðrultuda yapýlmasý gerekmektedir.
11- Bazý ilaçlarýn kullanýmý için; Saðlýk Uygulama Tebliðinde belirtilen ".....ilaçlarý tolere edememesi
veya....ilaçlara yeterli yanýt alýnamamasý veya ....intoleransý olmasý" gibi koþullarýn saðlandýðýna dair
SUT'ta bir zorunluluk bulunmayan belgelerin, rapor veya reçetelere eklenmesi talep edilmeyecek;
raporda belirtilen koþullarýn saðlanýp saðlanmadýðý raporu düzenleyen uzman hekim veya hekimlerin
sorumluluðunda olduðundan, SUT'ta aksine bir hüküm bulunmadýkça bu ifadelerin raporda belirtilmesi
yeterli olacaktýr.
12- SUT'un "6.2. Bazý Özel Hastalýklara ve Ýlaç Kullanýmýna Ýliþkin Düzenlemeler" baþlýklý maddesi
altýnda yer alan düzenlemelerde baþlangýç kriterleri aranan tedavi gruplarýnda, 1.4.2010 öncesi
tedavisine baþlamýþ hastalar için, hastanýn tedaviye baþladýðý tarihte yürürlükte bulunan Saðlýk
Uygulama Tebliðinde belirtilmiþ baþlangýç kriterleri kabul edilecek, idame tedavi kriterlerinde ise
hastanýn 1.4.2010 tarihi ve sonraki reçete tarihlerine göre yürürlükteki SUT hükümleri aranacaktýr.
Ayrýca; bu grup ilaçlar için düzenlenmiþ raporlarda, 2010 SUT hükümlerinde yer alan diðer kriterlere
uygunluk aranacaktýr.
13- Tolterodine-L (Detrusitol, Toltex), Oksibutinin (Üropan), Trospiyum (Spasmex) adlý müstahzarlar:
Üroloji, Nöroloji, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum, Pediatrik Cerrahi, FTR,
Geriatri Uzman Hekimlerince; Geriatri, Üroloji veya Nöroloji Uzman Hekimlerinin düzenlediði uzman
hekim raporuna dayanýlarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
Solifenasin (Vesicare), Tolterodine-L (Detrusitol, Toltex), Trospiyum (Spasmex) , Darifenasin (Emselex),
Propiverin (Mictonorm) etken maddeli müstahzarlar Oksibutinine (Üropan) yanýt alýnamayan yada
tolere edemeyen hastalarda (Üroloji, Nöroloji, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý, Kadýn Hastalýklarý ve
Doðum, Pediatrik Cerrahi, FTR, Geriatri Uzman Hekimlerince reçete edilebilir. Geriatri, Üroloji veya
Nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediði uzman hekim raporuna dayanýlarak tüm hekimlerce) reçete
edilir þeklinde yeniden düzenlenmiþtir. (09.06.2010) Bu tarihten önce çýkarýlan raporlara "Oksibutinine"
iliþkin "yanýt alýnamadýðý yada tolere edilemediði" ibaresinin eklenmesi gerekmektedir. (Rapordaki
düzeltmeler "SUT 2010 6.1.1.C maddesi 6.fýkrasýna "Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adýna iliskin yazým
hatalarý ile SUT hükümlerine göre eksikligi bulunan (ilacýn kullaným dozu, etken madde, kullaným süresi,
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ilgili hekim onayý veya tedavi semasý, ICD-10 kodu) saglýk raporlarý, bu düzeltmelerin aslýna sadýk
kalmak kaydýyla; uzman hekim raporlarýnda, raporun çýktýgý hastanede raporu düzenleyen hekim
tarafýndan (buhekimin bulunmamasý halinde ayný branstan hekim), saglýk kurulu raporlarýnda ise
raporda yer alan hekimlerden biri tarafýndan yapýlmasý ve bu durumun bashekimlik mührü ve ýslak
imza ile onaylanmasý kosuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar
geçerlidir."göre yapýlmalýdýr.)
Yukardaki ilaçlarýn raporsuz ilgili uzman hekimlerce reçete edilmesi durumunda ise; "Oksibutitine"
iliþkin "yanýt alýnamadýðý yada tolere edilemediði" ibaresinin reçeteye teþhis ile birlikte yazýlmasý
gerekmektedir.
14- Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin (Leponex,Clonex), olanzapin (Elynza, Zyprexa,
Rexapin, Oferta, Zyzapin, Ozaprin, Ollafax, Zophix), risperidon (Risperdal, Restela, Risfamed, Ricus,
Rixper, Rileptid), amisülpirid (Solian), ketiapin (Seroquel, Cedrina, Ketilept, Gyrex), ziprosidon
(Zeldox), aripiprazol (Abilify), zotepine (Nipolept, Losizopilon, Lodopin), Sertindol (Sertindol),
paliperidon (Ýnvega)) oral formlarýnýn, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafýndan, parenteral
formlarýnýn ise yalnýzca psikiyatri uzman hekimleri tarafýndan reçete edilir. Klozapin (Leponex, Clonex)
en fazla 1 aylýk dozda reçete edilebilir. Ketiapin (Seroquel, Cedrina, Ketilept, Gyrex) bipolar bozukluk
endikasyonunda yalnýzca akut ataklarýn tedavisinde ödenir, idame tedavisinde ödenmez.(03.06.2010)
Raporsuz ilgili uzman hekimlerce reçete edilmesi durumunda; bipolar bozukluðun "Akut" dönemi
olduðu reçetede teþhis ile birlikte yer almasý durumunda ödenecektir. 03.06.2010 tarihinden önce
çýkarýlan "Bipolar Bozukluk" teþhisli Ketiapin(Seroquel, Cedrina, Ketilept, Gyrex) raporlarý "Akut Atak"
ve/veya "Akut" ibaresi eklenmek sureti ile süresi sonuna kadar geçerli olacaktýr. (Rapordaki
düzeltmeler "SUT 2010 6.1.1.C maddesi 6.fýkrasýna "Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adýna iliskin
yazým hatalarý ile SUT hükümlerine göre eksikligi bulunan (ilacýn kullaným dozu, etken madde,
kullaným süresi, ilgili hekim onayý veya tedavi semasý, ICD-10 kodu) saglýk raporlarý, bu düzeltmelerin
aslýna sadýk kalmak kaydýyla; uzman hekim raporlarýnda, raporun çýktýgý hastanede raporu düzenleyen
hekim tarafýndan (buhekimin bulunmamasý halinde ayný branstan hekim), saglýk kurulu raporlarýnda
ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafýndan yapýlmasý ve bu durumun bashekimlik mührü ve
ýslak imza ile onaylanmasý kosuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna
kadar geçerlidir."göre yapýlmalýdýr.)
15- Reçete Ýtiraz Komisyonu' na yapýlan baþvurularda; itiraza konu olan reçeteye ait tüm belge ve
bilgilerin itiraz dilekçesi ekinde bulunmasý zorunlu olup; itiraz komisyon toplantýsý sonrasý sunulacak
belge ve bilgiler kabul edilmeyecektir.
**Ek-1
BÖLÜM III: PSÝKÝYATRÝ ALANINDA KULLANILAN ÝLAÇLAR
Ýzin Gerektirmeyenler: . Güncel tedavi kýlavuzlarýna girmiþ ve standart tedaviler haline gelmiþ,
Bakanlýðýmýzdan herhangi bir izin alýnmasý gerekmeyen ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlýðý
tarafýndan geri ödemesinin yapýlabileceði uygulamalar aþaðýdaki çizelgede gösterilmiþtir.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜÐÜNÜN DÝÞ TABÝBÝ VE ECZACI ALIMI
YAPILACAÐI HAKKINDA DUYURUSU (2010-06-29)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
T.C.Saðlýk Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü tarafýndan www.saglik.gov.tr de yayýmlanan duyuru
ile, Saðlýk Bakanlýðý taþra teþkilatý hizmet birimlerinde, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/B
maddesine göre sözleþmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafýndan yapýlacak
kura ile (790) Diþ Tabibi ve (285) Eczacý alýmý yapýlacaðý ilan edilmiþtir.
Baþvurular 28.06.2010 Pazartesi günü baþlamýþ olup, 05.07.2010 Pazartesi günü 23.59da sona
erecektir.
Duyuru metni ve eczacý alýnacak kadrolarý içeren liste aþaðýda yer almaktadýr.
T.C.
SAÐLIK BAKANLIÐI
Personel Genel Müdürlüðü
ÝLAN
Saðlýk Bakanlýðý taþra teþkilatý hizmet birimlerinde, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/B
maddesine göre sözleþmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafýndan yapýlacak
kura ile (790) Diþ Tabibi ve (285) Eczacý alýmý yapýlacaktýr:
a) Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karþýlanmak üzere, (344) sözleþmeli personel pozisyonuna
Diþ Tabibi, (186) sözleþmeli personel pozisyonuna Eczacý,
b) Ücretleri görev yapacaklarý kurumlarýn döner sermaye gelirlerinden karþýlanmak üzere, (446)
sözleþmeli personel pozisyonuna Diþ Tabibi, (99) sözleþmeli personel pozisyonuna ise Eczacý
alýnacaktýr.
c) Alým yapýlacak sözleþmeli personel pozisyonlarýnýn, il/kurum adý, unvaný/branþý, sayýsý ve bütçe
türü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiþtir.
(1)
BAÞVURU VE KURA TAKVÝMÝ
1. Kura baþvurularý internet ortamýnda, http://personel.saglik.gov.tr internet sayfasýndaki Personel
Bilgi Sistemi (PBS) bölümünden yapýlacaktýr.
2. Baþvurular, 28 Haziran 2010 Pazartesi günü baþlayýp, 05 Temmuz 2010 Pazartesi günü saat
23.59da sona erecektir.
3. Kuraya baþvuran adaylarýn PBS baþvuru formlarýný imzalayýp notere onaylatarak, 08 Temmuz
2010 Perþembe günü saat 18.00den önce Saðlýk Bakanlýðý Genel Evrak Þube Müdürlüðünde olacak
þekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Baþvuru sahibinin imzasý bulunmayan veya
notere onaylatýlmayan formlar kabul edilmeyecek, elden evrak teslim alýnmayacaktýr.
4. APS veya kargo ile gönderilen baþvuru formlarýnýn Saðlýk Bakanlýðýna vaktinde ulaþmamasý
halinde sorumluluk, baþvuruda bulunana aittir.
5. Kura, 15 Temmuz 2010 Perþembe günü (yer ve saati daha sonra duyurulacaktýr) noter tarafýndan
yapýlacak olup kura sonucu ayný gün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
(2)
BAÞVURU ÞARTLARI
1. Bu kuraya baþvuran adaylarýn, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/B maddesi ile ayný
Kanunun 48inci maddesinin (A) fýkrasýnýn 4, 5, 6 ve 7nci bentlerinde belirtilen þartlarý taþýmalarý
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gerekmektedir.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþundan emekli aylýðý alanlar ile baþvuru tarihi itibariyle 65
yaþýný doldurmuþ olanlar, bu kuraya baþvuramayacaktýr.
3. Saðlýk Bakanlýðý hizmet birimlerinde, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/B maddesine
göre sözleþmeli personel olarak çalýþmakta iken, 05 Temmuz 2009 tarihinden sonra hizmet
sözleþmelerini kendi istekleriyle feshedenler, bu kuraya baþvuramayacak; baþvuru yapýp yerleþtirilseler
bile atamalarý yapýlmayacaktýr.
4. Unvan deðiþikliði suretiyle atanabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere, halen Saðlýk Bakanlýðý
hizmet birimlerinde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/B maddesine göre sözleþmeli personel
olarak çalýþanlar, bu kuraya baþvuramayacak; baþvuru yapýp yerleþtirilseler bile atamalarý
yapýlmayacaktýr.
5. Diþ Tabibi pozisyonlarýna baþvuran adaylarýn, 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý
Ýcrasýna Dair Kanunun 30 ve 31inci maddelerinde belirtilen þartlarý; Eczacý pozisyonlarýna baþvuran
adaylarýn 6197 sayýlý Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýnda Kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde belirtilen
þartlarý da taþýmalarý gerekmektedir.
6. Diþ Tabibi (Aðýz, Diþ ve Çene Hastalýklarý Cerrahisi), Diþ Tabibi (Diþ Protezi), Diþ Tabibi (Endodontik
Diþ Tedavisi), Diþ Tabibi (Konservatif Diþ Tedavisi), Diþ Tabibi (Ortodonti), Diþ Tabibi (Pedodonti),
Diþ Tabibi (Periodontoloji) pozisyonlarýna baþvuruda bulunacak adaylarýn, ilgili alanda doktora veya
uzmanlýk eðitimi almýþ olmalarý gerekmektedir.
(3)
AÇIKLAMALAR VE UYARILAR
1. Kura sonucu yerleþenler, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/B maddesine göre sözleþmeli
personel olarak istihdam edileceklerdir.
2. Yerleþtirme sonucu göreve baþlayanlar; Saðlýk Bakanlýðý 4/B Sözleþmeli Personelinin Yeniden
Hizmete Alýnmasý ve Kurum Ýçi Yer Deðiþikliðine Dair Yönergede belirtilen karþýlýklý yer deðiþikliði,
eþ durumu ve saðlýk mazereti hariç olmak üzere, pozisyonunun tahsis edildiði birim dýþýnda görev
yapma talebinde bulunamayacak, dýþarýda kazanç getirici baþka bir iþ yapamayacaktýr.
3. Adaylarýn, yerleþtirildikleri hizmet birimlerinde göreve baþlamak üzere baþvuruda bulunacaklarý
tarihler, sunmalarý gereken belgeler ve diðer bilgiler kura sonucunun açýklanmasýný müteakip, Saðlýk
Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü internet sayfasýndan (http://personel.saglik.gov.tr) ilanen
duyurulacaktýr.
4. Diþ Tabibi ve Eczacý pozisyonlarýna yerleþenlerin göreve baþlayabilmeleri için diplomalarýnýn Saðlýk
Bakanlýðýnca tescil edilmiþ olmasý zorunlu olup diplomalarý henüz tescil edilmemiþ olanlarýn, tescil
iþlemlerini en kýsa sürede yaptýrmalarý gerekmektedir.
5. Kura sonucu yerleþenlere, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan atama için herhangi bir belge
gönderilmeyecektir.
6. Yerleþtirilenlerden, baþvuru þartlarýný taþýmayan, þartlarý taþýdýðý halde istenen belgeleri süresi
içerisinde getirmeyen adaylarýn atamalarý yapýlmayacaktýr.
7. Yerleþtirilenlere, göreve baþlamadan önce karþýlýklý yer deðiþtirme imkâný tanýnmayacaktýr.
Baþvuru Adresi: Saðlýk Bakanlýðý Genel Evrak Þube Müdürlüðü Mithatpaþa Cad. No: 3 Sýhhýye,
06434 ANKARA
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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MEDULA ECZANE PROVÝZYON SÝSTEMÝ ÜZERÝNDEN KAREKOD SONLANDIRMA ÝÞLEMÝ
HAKKINDAKÝ ANKET (2010-06-29)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB tarafýndan odamýza gönderilen yazý ile;
Ýlaç Takip Sistemi uygulamalarý kapsamýnda Medula Eczane Provizyon Sistemi üzerinde karekod
sonlandýrma iþleminin ülke genelinde tüm eczanelerde ayný anda baþlatýlmasý öncesinde, pilot illerde
baþlatýlmasý ve sistemin iþlerliðinin izlenmesi amacýyla, Konya ilinde baþlatýlan pilot uygulama
kapsamýna 24.06.2010 tarihi itibariyle Adana, Manisa, Eskiþehir, Hakkâri, Kütahya, Hatay, Tekirdað,
Balýkesir, Edirne illeri de dâhil edilmiþtir. Bu illerde faaliyet gösteren eczaneler tarafýndan reçete
karþýlanmasý sýrasýnda karekod sonlandýrma iþlemi de mutlaka yapýlacaktýr.
Karekod sonlandýrma iþlemi ile ilgili olarak geri bildirimlerin Kuruma iletilebilmesi için, Türk Eczacýlarý
Birliðimiz tarafýndan bir anket formu oluþturulmuþtur. Ankete : www.teb.org.tr adresinde, sayfanýn
sað tarafýnda yer alan  Reçete Tevzi Üye Giriþi bölümüne 18 ile baþlayan SGK sicil numarasý ve
þifre ile giriþ yapýldýktan sonra, yine ayný bölmede yer alan  Test Eczane Anketi seçeneðini týklayarak
ulaþabilmektedir.
Anket, sistemin çalýþma durumunu ve halen eczanelerde bulunan problemli G2D karekodlu ürünlerin
sayýsýný ortaya koymakta olup, ankette yer alan sorularýn bölgemizde buluman meslektaþlarýmýz
tarafýndan cevaplandýrýlmasý büyük önem taþýmaktadýr.

SAÐLIK BAKANLIÐI ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARAFINDAN 2009/79 SAYILI
GENELGEYÝ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAN 2010/47 SAYILI GENELGE YAYINLANDI (2010-06-29)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, muvazaa ile mücadele alanýnda Birliðimiz tarafýndan sürdürülen çalýþmalarýn sonucunda,
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 23.06.2010 tarih 27620 Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Eczaneler
ve Eczane Hizmetleri Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile, eczane
açýlýþlarýnda istenen belgeler arasýnda yer alan Eczanenin muvazaalý olup olmadýðý hususunda
Bölge Eczacý Odasýnca verilmiþ deðerlendirme raporu;nun tanýmý aþaðýdaki þekilde yeniden
düzenlenmiþtir:
h) Eczanenin muvazaalý olup olmadýðý hususunda Bölge Eczacý Odasýnca verilmiþ deðerlendirme
raporu; bu rapor Eczacý Odasý yetkililerince 20 iþ günü içerisinde ispatlayýcý belgelerle birlikte Ýl
Saðlýk Müdürlüðüne verilir. Belirtilen süre sonunda rapor verilmediði takdirde muvazaa konusunda
Ýl Saðlýk Müdürlüðü yetkililerince 10 iþ günü içerisinde karar verilir. Bölge Eczacý Odasýnýn verdiði
rapor ile Ýl Saðlýk Müdürlüðünün görüþlerinin birbiri ile örtüþmediði durumlarda muvazaa konusu,
Ýl Saðlýk Müdürünün baþkanlýðýnda, il saðlýk müdürlüðü ve eczacý odasý tarafýndan görevlendirilen
yetkililerden oluþan Muvazaa Deðerlendirme Komisyonu tarafýndan deðerlendirilir. Bu Komisyonda
muvazaa konusunda mutabakata varýlamamasý durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle
Bakanlýða gönderilir. Bakanlýkça, Türk Eczacýlarý Birliðinin uygun göreceði temsilcilerin de yer alacaðý
bir komisyon tarafýndan deðerlendirme yapýlarak muvazaaya iliþkin karar Ýl Saðlýk Müdürlüðüne
bildirilir.
Konu hakkýnda, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 2010/47
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sayýlý Genelge ile, 2009/79 sayýlý Genelge yürürlükten kaldýrýlarak, 23.06.2010 tarihli Resmi Gazetede
yayýnlanan Yönetmelik deðiþikliðine uygun düzenleme yapýlmýþtýr.
23.06.2010 tarihinden itibaren yürürlüðe giren 2010/47 sayýlý Genelge ile,
- Muvazaa deðerlendirmesine iliþkin olarak Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkýnda Yönetmelikte
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile getirilen hüküm yönünden uygulamanýn yönetmelik
deðiþikliðinin yürürlüðe girdiði, 23/06/2010 tarihinden önce Ýl Saðlýk Müdürlükleri/ Saðlýk Grup
Baþkanlýklarýnýn kayýtlarýna giren müracaatlar yönünden muvazaa deðerlendirmesinin 2009/79 sayýlý
Genelgenin muvazaa deðerlendirmesi hükmü kapsamýnda yapýlacaðý,
- 23/06/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapýlan baþvurularda muvazaaya iliþkin deðerlendirme
Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkýnda Yönetmeliðin 5/h maddesi ve bu Genelge kapsamýnda
yapýlacaðý,
- Bundan böyle eczanelerin açýlýþ, vereseli eczane, nakil, devir, mesul müdür tayini ve ruhsat iptali
ile ilgili iþlemlerinde istenilen belgeler yönünden uygulama birlikteliðinin saðlanmasý amacýyla ekte
yer alan Eczane Ýþlemleri Ýçin Gerekli Belgeler doðrultusunda ve Genelgede açýklanan hususlar
çerçevesinde iþlem yapýlmasý gerektiði,
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
BASIN AÇIKLAMASI:BUGÜN SON GÜN, YARIN HASTALAR YÝNE MAÐDUR!!! (2010-06-30)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
1 TEMMUZDAN ÝTÝBAREN KAREKODSUZ ÝLAÇ SATIÞI YAPILAMAYACAK
ECZANELERDE BULUNAN HER 4 ÝLAÇTAN 1Ý KAREKODSUZ!!!
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Bildiðiniz gibi, 16 Mayýs tarihinde Ýlaç Takip Sistemi uygulamaya konulmuþ, bu tarihten itibaren
eczaneler tarafýndan karekodlu ilaçlarýn satýþýnýn sisteme bildirilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Saðlýk
Bakanlýðý, ambalajýnda karekod bulunmayan ürünlerin ise G2D adý verilen geçici karekodlarýn
yapýþtýrýlmasý yöntemiyle satýlabilir hale geleceðini belirlemiþti. Ýlaç firmalarýnýn sorumluluðunda
olan bu uygulamaya, firmalarýn yeterince önem vermediði ve verilen sürelerde bu iþlemleri
tamamlayamadýðý bilinmektedir.
Ancak diðer yandan, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan Yönetmelik gereðince, 1 Temmuz 2010
Perþembe gününden itibaren, karekodsuz ilaçlarýn satýþýna izin verilmeyecektir.
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Karekodlu ilaçlarýn satýþýnýn Ýlaç Takip Sistemine bildirimi için eczaneler bir bilgisayar iþletim
programýna ihtiyaç duymaktadýrlar. Ýhtiyaç duyulan eczane paket programý, karekod okuyucu gibi
donanýmlarýn temini konusunda, Birliðimiz, Eczacý Odalarýmýz ve eczacýlarýmýz üzerlerine düþeni
fazlasýyla yerine getirmiþtir. Ayrýca, Haziran ayý baþýnda yapýlan deðerlendirmede, firmalarýn
sorumluluðunda olan, karekodsuz ilaçlarýn karekodlu hale getirilmesi için, bu ilaçlarýn tespiti ve
bildirim iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi amacýyla, Birliðimizin giriþimleri ile eczane paket
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programlarýndaKarekodsuz Ýlaç Bildirim Modülü oluþturulmasý saðlanmýþtýr. Bildirimlerin ecza
depolarý aracýlýðýyla ilaç firmalarýna iletilmesi böylelikle firmalarýn da karekodsuz ilaçlarý G2D (geçici
karekod) ile etiketli hale getirmesi için bir sistem kurulmuþtur.
HER DÖRT ÝLAÇTAN BÝRÝ KAREKODSUZ
Þu ana kadar elde edilen tüm veriler, eczanelerdeki her 4 ilaçtan en az birinin karekodsuz olduðunu
göstermektedir. Bu durum, 01.07.2010 tarihinden itibaren satýþý mümkün olamayacak olan bu
ilaçlarýn, eczaneler tarafýndan depolar aracýlýðýyla firmalara iadesini zorunlu kýlacaktýr. Firmalarýn,
bu ilaçlarý karekodlu hale getirmesi için de 15 günlük ek süreye ihtiyaç duyulacaðý deðerlendirilmektedir.
Her dört ilaçtan en az birinin karekodsuz olmasý, reçetelerin 4 (dört) kalem ilaç içerdiði göz önünde
bulundurulduðunda, reçetede yer alan en az bir ilacýn eczane tarafýndan verilememesi ve hemen
her reçetenin karþýlanmasýnda sorunla karþýlaþýlmasý anlamýna gelmektedir.
Merkez Heyetimiz bu süreçte, Ýlaç Takip Sistemi ve karekodsuz ilaçlarýn durumu hakkýnda, ilgili
Bakanlýklar ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine düzenli olarak bilgi vermiþtir. Eczanelerde bulunan
ilaçlarýn iade sürecine girmeden karekodlu hale getirilmesi ve halkýmýzýn ilaç temininde sýkýntý
yaþamamasý için, 01.07.2010a kadar tanýnan sürenin uzatýlmasý gerektiði açýktýr. 16.05.2010
tarihinde baþlayan uygulama kapsamýnda, eczanelerin bu uygulamaya hazýr olduðu ancak, karekodsuz
ilaçlarýn mevcut hali ile satýþý için verilen sürenin yetersiz olduðu, Birliðimiz tarafýndan yapýlan tüm
açýklamalarda belirtilmiþtir.
Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti, konunun birincil muhatabý haline gelmiþ olan Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý yetkilileri ve özellikle Sayýn Bakan Ömer Dinçer ile, gerçek sorunlara gerçek
çözümler üretme zemininde bir araya gelmek ve konuyu mütalaa etmek isteðindedir. Bu amaçla
Sayýn Bakandan randevu talep edilmiþ olup, beklenen görüþmenin gerçekleþmesi halinde karekodsuz
ilaçlar ile ilgili son veriler Sayýn Bakana iletilecektir.
Bu erteleme talebi, firmalarýn, verilen süre içerisinde karekodsuz ilaçlarýn karekodlu hale getirilmesi
sürecini tamamlamamýþ olmasýndan kaynaklýdýr.
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Bizler ÝTS, saðlýk ve ilaç alanýný ilgilendiren her türlü konuda, yalnýzca eleþtiri sunmuyor ayný zamanda
halk saðlýðýný önceleyen çözüm önerilerimizi de iletiyor ve görüþlerimizin takipçisi olmayý bir görev
addediyoruz. ÝTS ve mevcut sorunlar konusunda öneri ve taleplerimizi bugüne kadar ifade ettik. 1
Temmuz tarihinden itibaren oluþacak yeni kaos ortamýndan, en fazla hastalarýmýz ve biz eczacýlar
zarar göreceðiz. Bugüne kadar üzerine düþen her türlü sorumluluðu yerine getirmiþ olan biz eczacýlar;
hastalarýmýzýn ilaca ulaþma özgürlüðünü engelleyecek ve gerçekçi olmayan geçiþ sürecinin uzatýlmasýný
talep ediyoruz.
Basýna ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
KAREKODSUZ ÝLAÇLAR KONUSUNDA TEB MERKEZ HEYETÝNÝN SAÐLIK BAKANI SAYIN
PROF.DR.RECEP AKDAÐ ÝLE YAPTIÐI GÖRÜÞME HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME (30-06-2010)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Merkez Heyetimiz, 29.06.2010 Pazartesi günü (dün) saat 18.00de Saðlýk Bakaný Sayýn Prof.Dr.Recep
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Akdað ile bir görüþme gerçekleþtirmiþ ve Sayýn Bakana, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarla
ilgili olarak, 30.06.2010 tarihi itibariyle gelinen son durum hakkýnda bilgi verilmiþtir.
Görüþmede, karekodsuz ilaçlarla ilgili sorunun tamamen aþýlmasý için, bu ilaçlarýn mevcut haliyle
satýþý için sene sonuna kadar süre tanýnmasý gerektiði ifade edilmiþ; ancak Sayýn Bakanýn, yapýlan
Yönetmelik deðiþikliði nedeniyle bunun mümkün olmadýðýný bildirmesi üzerine, karekodsuz ilaçlarýn
karekodlu hale getirilmesi için 01.07.2010 tarihinden itibaren ek süre verilmesi talep edilmiþtir.
Sayýn Bakan, karekodsuz ilaçlarýn G2D ile etiketlenme iþlemleri için 1 (bir) aylýk bir ek süre
tanýnmasýnýn söz konusu olabileceðini bildirmiþtir. Ancak, karekodlama için verilecek ek sürenin,
geri ödeme kurumlarý tarafýndan baðlayýcý olmayacaðý ve bu nedenle, verilecek ek süre boyunca
karekodsuz ilaçlarýn mevcut uygulamada olduðu gibi kupür ve barkodu kesilerek verilmesi için de
düzenleme yapýlmasý gerektiði Merkez Heyetimiz tarafýndan Sayýn Bakana ifade edilmiþtir. Saðlýk
Bakaný, konu hakkýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçer ile görüþeceðini,
karekodsuz ilaçlarýn kupürü ve barkodu kesilerek verilebilmesi için ek süre saðlanmasý konusunda
destek vereceklerini ifade etmiþtir.
Ancak, þu ana kadar, Sayýn Bakanlar tarafýndan Merkez Heyetimize yapýlmýþ bir bildirim
bulunmadýðýndan, mevcut düzenlemeler doðrultusunda, 01.07.2010 tarihinden itibaren, KAREKODSUZ
ilaçlarýn kupür ve barkodu kesilerek satýþý mümkün olmayacaktýr.
Konu hakkýnda Birliðimiz ve Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan yapýlacak olan duyurularýn takip
edilmesini, aksi bir duyuru yapýlmamasý halinde, yarýndan itibaren bu ilaçlarýn reçete karþýlýðýnda
kupür ve barkodu kesilerek verilmemesi ve satýlmamasýný önemle duyururuz.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
01.07.2010 TARÝHÝNDEN (YARINDAN) ÝTÝBAREN KAREKODSUZ ÝLAÇLARIN REÇETE
KARÞILIÐINDA VERÝLMESÝ YADA ELDEN SATIÞI MÜMKÜN OLMAYACAK (30-06-2010)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Bilindiði gibi, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 2010/39
sayýlý Genelge ve 10 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj
ve Etiketleme Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikin geçici ikinci maddesinde
yapýlan düzenleme gereðince, 01.07.2010 tarihinden (yarýndan) itibaren, G2D ile karekodlanmamýþ
ilaçlarýn mevcut þekliyle satýþý; kupürü ve barkodu kesilerek geri ödeme kurumlarýna verilmesi
mümkün olmayacaktýr.
Bu tarihe kadar karekodlama iþleminin tamamlanamamýþ olmasý nedeniyle eczanelerde kalan
karekodsuz ilaçlarýn ecza depolarý aracýlýðýyla firmasýna iade edilmesi süreci izlenecektir.
Ýade iþlemleri ile ilgili olarak Birliðimiz ve Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan yapýlacak olan duyurularýn
takip edilmesi ve bu duyurular doðrultusunda iþlem yapýlmasý uygun olacaktýr.
10.06.2010 tarih 27607 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme
Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik gereðince, 01 Haziran 2010 tarihinden
itibaren eczanelerce stok bildirimi ve mal alým bildirimi yapýlmasý zorunluluðu getirdiði
deðerlendirilmektedir.
Birliðimiz tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne konu hakkýnda yapýlan
bildirim, eczanelerin mal alýþ ve stok bildiriminde bulunmasýnýn, ancak, stok düzeltme hakký ve
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depolarýn sistemde aktif olarak yer almasý sonrasýnda fiili olarak mümkün olabileceði
doðrultusundadýr. Birliðimiz tarafýndan yeni bir duyuru yapýlýncaya kadar, eczaneler tarafýndan sadece
satýþ bildirimi yapýlmaya devam edilecek, depolardan alýnan mallar için herhangi bir alýþ bildirimi
iþlemi ve eldeki ürünlerle ilgili herhangi bir stok bildirimi yapýlmayacaktýr.
MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde karekod sonlandýrma iþlemleri halen 11 pilot ilde (Konya,
Adana, Manisa, Eskiþehir, Hakkari, Kütahya, Hatay, Tekirdað, Balýkesir, Edirne, Kayseri) devam
etmekte olup, bu illerde faaliyet gösteren meslektaþlarýmýz, reçete karþýlanmasý sýrasýnda karekod
sonlandýrma iþlemi yapmaktadýr.
01.07.2010 tarihinden itibaren karekodsuz ilaç verilmemesi ve konu hakkýnda Birliðimiz ve Bölge
Eczacý Odalarý tarafýndan yapýlacak olan duyurularýn takip edilmesi gerektiði,
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
LILLY, BRISTOL MYERS SQUIBB VE SERVIER FÝRMALARININ KAREKODSUZ ÝLAÇLARININ
ÝADE EDÝLMESÝ HAKKINDA DUYURU (30-06-2010)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarýn karekodlu hale getirilmesi amacýyla, Birliðimiz tarafýndan
yapýlan çalýþma sonucunda, TEBEOS ve diðer eczane paket programlarý üzerinde Karekodsuz Ýlaç
Bildirim modülü oluþturulmasý saðlanmýþ ve bildirim iþleminin ne þekilde yapýlacaðý 21.06.2010
tarihinde yayýnlanan ECZANE PAKET PROGRAMLARI ÜZERÝNDEN KAREKODSUZ ÝLAÇ BÝLDÝRÝM
ÝÞLEMLERÝ baþlýklý duyurumuz ile açýklanmýþtýr.
22.000'in üzerinde eczane tarafýndan yapýlan bildirimlerden elde edilen veriler, þu anda eczanelerde
bulunan ilaçlarýn %25 inin karekodsuz olduðu, karekodlanmamýþ olan ilaçlarýn, aðýrlýklý olarak stok
devir hýzý düþük olan ve bu mevsimde satýþ oraný düþük olan ilaçlardan oluþtuðunu göstermektedir.
Bu veriler, ecza depolarý ve kooperatifler tarafýndan ilaç firmalarýna gönderilmiþ, üç firma dýþýndaki
ilaç firmalarý tarafýndan, eczanelere G2D (geçici karekod) etiketlerinin gönderimi çalýþmalarýnýn
sürdüðü bilgisi alýnmýþtýr.
Lilly, Bristol Myers Squibb ve Servier Firmalarý ise, GMP kurallarý gereðince, eczanelerde G2D ile
etiketleme iþlemi yapmayacaklarýný, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarýnýn, iade alýnacaðýný
bildirmiþlerdir.
Bu 3 firmaya ait ilaçlarýn TEBEOS, Ilon ve Byte programlarý üzerinden listelenmesi ve ecza depolarýna
iade edilmesi sürecinde takip edilecek iþlem basamaklarý yazýmýz ekindeki dosyalarda ekran
görüntüleri ile belirtilmiþtir. Farmakom ve Eczanem programlarýnýn konu ile ilgili çalýþmasý devam
etmekte olup, tamamlandýðýnda bu sayfadan duyurulacaktýr.
Buna göre,
- Karekodsuz ilaçlarýn G2D ile etiketlenmesi ve satýþý için ilgili Bakanlýklar tarafýndan ek süre
verilmemesi,
- Yukarýda belirtilen 3 firma dýþýndaki firmalarca da, karekodlama iþlemi için G2D etiketi
gönderilmeyeceðinin bildirilmesi,
- Karekodsuz ilaçlarýn satýlýr hale getirilmesi için hazýrlanan G2D etiketlerin kýsa zamanda eczanelere
ulaþtýrýlamayacaðýnýn tespit edilmesi durumlarýnda,
ilgili firmalara ait ilaçlarýn da iade edilmesi söz konusu olacaktýr
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YENÝ AÇILAN ECZANELER

HAZÝRAN 2010

BULUT ECZANESÝ
Ecz. Mehmet BULUT
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yenibey Mah. Eminaða Caddesi No: 88/A

KAYDI SÝLÝNEN ECZACILAR

HAZÝRAN 2010

Ecz. Ýlter Fahir ÇÝFTÇÝ

NAKÝL GÝDEN ECZACILAR

HAZÝRAN 2010

Ecz. Zeliha Ümran AKKOYUNLU

Ecz. Kerim KORAY
Ecz. Zehra KORKMAZ

Hatay Eczacý Odasý

Osmaniye Eczacý Odasý

NAKÝL OLAN ECZANELER

HAZÝRAN 2010

SELDA ECZANESÝ
Ecz. Selda MARACI
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarý Çopur Apt. Altý No:7 adresinde
bulunan SELDA Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Meydan Mah. Kýbrýs Caddesi No:
24 adresine nakil,
SUNA ECZANESÝ
Ecz. Yeþim AKKAÞ
Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Sarýçam Mahallesi Kozanyolu Üzeri No: 264 adresinde bulunan SUNA Eczanesini,
ayný isim altýnda Ýlimiz Sarýçam Ýlçesi Kürkçüler Beldesi Müminli Mah. Mustafa Kemal Paþa Caddesi
No: 14 adresine nakil,
GÜL ECZANESÝ
Ecz. Ayþegül ATLI
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Fatih Mah. 73123 Sokak No:2 adresinde bulunan GÜL Eczanesini, ayný isim altýnda
Ýlimiz Pozantý Ýlçesi Akça Mahallesi 392 Sokak No: 2 adresine nakil,
HAVVA ECZANESÝ
Ecz. Havva KILINÇ
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi No: 510 adresinde bulunan HAVVA Eczanesini,
ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Gazipaþa Mah.66035 Sokak No:15/B adresine nakil,
TAÞKIN ECZANESÝ
Ecz. Taþkýn ÖZCANDAN
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Bülent Angýn Bulvarý No: 73 adresinde bulunan TAÞKIN Eczanesini, ayný isim altýnda
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Sümer Mah. 69166 Sokak Kandiller Sitesi D-2 Blok No:10/A adresinde nakil,
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DORUK ECZANESÝ
Ecz.Özlem GÖREN
Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Doruk Kasabasý Hüyük Mah. Ýnönü Caddesi No:5 adresinde bulunan DORUK
Eczanesini YENÝ BERFÝN adý altýnda, Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Ýnönü Mah. 394 Sokak Sanayi Sitesi 3.Blok
No:16/A adresine nakil,
NÝSAN ECZANESÝ
Ecz.Hakan KURU
Ýlimiz Kozan Ýlçesi Tepecikören Köyü No:128 adresinde bulunan NÝSAN Eczanesini TEKÝR NÝSAN adý
altýnda, Ýlimiz Pozantý Ýlçesi Akçatekir Beldesi Toros Caddesi Büyükçarþý No:317 adresine nakil,

KAPANAN ECZANELER

HAZÝRAN 2010

FARUK ECZANESÝ
Ecz. Þerafettin Faruk GÝZER

HAZÝRAN AYI
YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR
Ürün Ýsmi

Firma

Fiyat (YTL)

Barkod

Tarih

Suboxone 2 Mg 28 Tb

SCHERING-PLOUGH

64,91

8699790051327

04/06/2010

Suboxone 8 Mg 28 Tb

SCHERING-PLOUGH

198,37

8699790051341

04/06/2010

V E F AT v e B A Þ S A Ð L I Ð I
Ecz. Soner SOYTOPRAK  ýn Aðabeyi
Ecz. Yasin ATALAY  ýn Babasý
Ecz. Birsen AVAN  ýn Eþi
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HAZÝRAN AYI FALÝYET ÖZETÝ
08.06.2010
Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAÐ ve Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Ecz. Beyhan
ULUSOY, Adana Valiliði Ýl Planlama Koordinasyon Müdürlüðünde Avrupa Birliðine uyum, Dayanýþma
ve Yönlendirme Kurulu Toplantýsýna katýldýlar. Toplantýda AB Hibe Projeleri hakkýnda fikir alýþveriþinde
bulunuldu, ayrýca AB Hibe Projesi alýnmasý konusunda Valilik bünyesinde kurulan Ýl Planlama
Koordinasyon Müdürlüðü hakkýnda bilgi verildi.
09.06.2010
Yönetim Kurulumuz GÜZÝN Eczanesinin Temsilcilik bölgesindeki eczaneler ile toplantý yapýldý. Toplantýda;
Eczanelerde reklam içerikli çanta ve buna benzer hediye amaçlý ürünlerin hastalara verilmemesi ve
bu tür eylemlere girmemeleri konusunda bilgi verildi.
10-11-12 Haziran 2010
Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT, Saymanýmýz Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK, Yönetim Kurulu
üyemiz Uzm. Ecz. Ahmet Han ALPMAN, ADEO Delegesi Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ, ADEO Delegesi Ecz.
Ömer Faruk DOÐAN ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Þube Müdürü Ecz. Öner KÜÇÜKYALÇIN
Balýkesir Eczacý Odasýnýn ev sahipliðinde gerçekleþen Türk Eczacýlarý Birliði 37.Dönem 1.Bölgelerarasý
toplantýsýna katýldýlar.
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HAZÝRAN AYI FALÝYET ÖZETÝ
23.06.2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN, Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Hakan ÇELÝK, Ýlçede bulunan
Eczacýlarýmýz ve Karataþ Saðlýk Grup Baþkaný toplantý yaptýlar. Toplantýda; Türk Eczacýlarý Birliði ve
Saðlýk Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereðince Eczanesi olmayan yerleþim birimlerindeki
hastalara ait reçetelerin odamýz koordinasyonunda daðýtýlmasý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Güney Ecza Kooperatif Yöneticileri ile Yönetim Kurulumuz Odamýzda bir toplantý yaptýlar.
Toplantýda; Kooperatiflerin güncel sorunlarý ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
26.06.2010
Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT S.S Güney Eczacýlarý Üretim-Temin ve Daðýtým Kooperatifinin
2009 yýlý ile ilgili Olaðan Mali Genel Kurul toplantýsýna katýldý.
Odamýz Hizmet Binasýnda Eczane Teknisyenleri için 1.Dönem 2.Dönem ve 3.Dönemlerdeki
genel sýnavlarda baþarýsýz olanlar için telafi sýnavý yapýldý.
29.06.2010
CHP Adana Milletvekili Sayýn Hulusi GÜVEL, Yönetim Kurulumuza nezaket ziyaretinde bulundu.

30.06.2010
Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT Ýstanbulda Tüm Eczacý Kooperatifleri Birliðinin 2009 yýlý
Olaðan Genel Kurul toplantýsýna katýldý.
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