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

Adana Eczacý Odasý

Yýl:4 Sayý:50

GÜNCEL
Ecz. Burhanettin BULUT
Baþkan

SUÇLU NE ÖRGÜTLERÝMÝZ,
NE BÝZ, NE DE TOPLUM;
SAÐLIÐI YAP-BOZA ÇEVÝREN
HÜKÜMET YETKÝLÝLERÝ
Saðlýk ve ilaç alaný, tarihinde görülmemiþ
müdahalelere konu oluyor. Saðlýkta devrim denilen
uygulamalarýn makyajý dökülünce saðlýk ihtilal
havasýna büründü. Hükümetin ben ne istersem onu
uygularým yaklaþýmý, sektörün tüm bileþenlerini

Ekim 2009

SGK DENETÝMLERÝ
Bilindiði üzere SGK tarafýndan 06.07 2009
tarihinde Saðlýk hizmeti sunucularýnýn
denetim usul ve esaslarý konulu 2009/89
sayýlý genelge yayýmlanmýþtýr. Türk
Eczacýlarý Birliði Genelgenin yasa ve
protokole aykýrý maddeleri ile ilgili
deðiþikliklerin yapýlmasý için giriþimlerde
bulunmuþ ve ayný zamanda genelgenin
iptali için de Danýþtayda dava açmýþtýr.
Dava devam etmekle birlikte SGKnýn
02.09.2009 sayýlý yazýsý ile eczane

bunaltmýþ durumda. Her yeni uygulama baþta

denetimlerinin 2009 yýlý SGK protokolüne

vatandaþlar olmak üzere sorumluluðu olmayanlara

uygun þekilde yapýlmasý gerektiði tüm SGK

vuruyor.

Ýl Müdürlüklerine bildirilmiþti.

Devamý 2de

Devamý 29da

SGK 2008 MANUEL ÖRNEKLEME ÝADE REÇETELERÝ
Bölgemizde 2007 yýlý reçeteleri bu þekilde kontrol edilmiþ, kesintiler yapýlmýþ ve daha sonra SGK
ile uzun süren görüþmeler sonunda bir çok meslektaþýmýza geri ödeme saðlanmýþtýr.
2008 yýlý reçetelerinde ise Haziran ayý 2008 reçeteleri SGK tarafýndan kontrol edilerek iade ve kesinti
reçeteler belirlenmiþtir. Konu ile ilgili olarak SGK Ýl Müdürlüðünde yapýlan görüþmelerde, kesinti ve
iadelerin eczacý odalarý tarafýndan görevlendirilecek eczacýlar tarafýndan tekrar incelenmesine, SUT
ve Protokol hükümlerine göre düzeltilebileceklerin ilgili eczacýlara iade edilmesine karar verilmiþtir.
Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafýndan görevlendirilen arkadaþlarýmýz bu reçeteleri incelemiþ
ve düzeltilmek üzere SGK yetkililerinden teslim almýþtýr.

Devamý 12de

GÜNCEL
Yeni, yeniden, olmadý bir daha genelge yayýmlanmasý sabah ne ile karþýlaþacaðýz endiþesi
içerisinde en olmadýk geliþmeyi dahi sürpriz olmaktan çýkartmýþ; tüm garip, çarpýk ve mantýksýz
uygulamalar bile normal karþýlanýr olmuþtur. Çok bilinen kurbaða deneyinde olduðu gibi artýk
reflekslerimizi kullanma iradesinden uzaklaþýyoruz.
Sürekli deðiþen uygulamalar, artan ekonomik ve siyasi baský hepimizi buna neden olan suçluyu
aramaya itmektedir. Tüm yaþananlarýn doðaldýr ki sorumlularý var. Ancak gerçek sorumlularý
unutturarak, hedefi baþka yöne çekmek tipik siyasi manevradýr. Hatýrlayalým. Tüm önemli
düzenlemeler ya bayram arifesinde ya da seçim dönemlerinde açýklanýyor. Bu arada basýnda
saðlýkta yolsuzluk iddialarý yükseliyor. Bunu tümüyle tesadüfî bir durumdur diye yorumlamak
saflýk olacaktýr.
Ýlaç payýndaki artýþýn nedeni fazla sarfiyat veya yolsuzluklar olarak yorumlanamaz. Hele ki
yeþil kartlý vatandaþlarý hedef olarak lanse etmek sosyal devlet yaklaþýmýndan uzaklaþmanýn
en acý yanýdýr. Hükümetin seçimlerde propagandasýný yaptýðý, bu sayede oy aldýðý saðlýk
politikalarý ile bu denli maliyet artýþýnýn olacaðý aþikârdý.
18 Eylül Genelgesi, ilaç alanýnda bu güne kadarki en kapsamlý deðiþikliklere iþaret etmektedir.
Sadece kamu ýskontosu artýþý, orijinal-jenerik ilaç bant oraný ile sýnýrlý kalmayacaktýr. Eczanelere
yeni angaryalar yüklenmekle birlikte ekonomik olarak nefesi kesilmeye doðru sürüklenmektedir.
Ýlaç sanayinin yeniden þekillenmesine ve süreç sonunda yabancý payýnýn tümüyle sektöre
hakim olmasýna yol açacaktýr. Eþdeðer ilaç yerine eþlenik ilaç adý altýnda ne olduðu belirsiz
bir ilaç tanýmýna neden olmuþtur.
Kural, yöntem, karþý tarafý hiçe sayan fütursuz uygulamalarýn sonucunda yine saðlýk yap-boz
tahtasýna dönüyor. Uygulama ertelendi türü duyurular yine bu dönemin en sýk karþýlaþtýðýmýz
yazýlarý olmuþtur. 2 Kasýmda baþlayacak uygulama 4 Aralýka ertelendi. 4 Aralýkta ne olacak?
Uygulayýcýlarýn bile ne olacaðýný bilemediðini, tarih geldiðinde ancak pratik olarak birlikte
göreceðiz.
Yaþanan tüm olumsuz sonuçlarýn sorumluluðu uygulayýcýlar yani hükümet ve onun bürokratlarýnýn
yanlýþ ve sürekli deðiþtirdikleri kararlarýdýr. Söz verdikleri ile yaptýklarý birbirine uymayan
yönetim anlayýþý devam ettiði müddetçe, kargaþa devam edecek görünüyor.
Saðlýktaki yýkýmýn engellenmesi için bizim de siyasi baskýlarýmýzý artýrmamýz gerekiyor.
Uygulanan saðlýk politikalarý ile eczacýyý, vatandaþý yok sayan iktidara karþý muhalefeti
örgütlemeliyiz. Özellikle muhalefet eksiði olan ülkemizde bu konuda bize sorumluluk düþmektedir.
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GÜNCEL
Kamuoyunu bilinçlendirmeliyiz ki toplumsal baský mekanizmasýný doðru iþletebilelim.
Tasarruf paketindeki 660 milyon TLyi bulan yükü eczacýlar olarak sýrtlamak istemiyoruz.
Ayrýca bu yükü kaldýrmamýz da mümkün deðildir. Seçim öncesinde yaptýklarý propagandalar
ile saðlýk uygulamalarý sonucu oy alanlar, þimdi hesabý ödemek zorundadýr. Siyaset bu denli
saðlýk alanýna müdahale ediyorsa bunun sonuçlarýna da katlanmalýdýr.
Eylül ayýnda kongremizi tamamlayarak yeni döneme baþladýk. Yine zor bir 2 yýl bizleri bekliyor.
Tüm meslektaþlarýmýzýn örgütlerimize desteðini esirgemeyeceðini biliyoruz. Kongre süresince
yapýlan konuþmalarda yaþadýðýmýz süreç; gerek açýlýþ konuþmamda gerekse misafirlerimizce
geniþ bir özetle dile getirildi. Yaþanan sorunlarý en doðru ve hýzlý biçimde çözebilmek için en
önemli ihtiyaç örgütlü bütünlüðümüz olduðunu unutmamalýyýz. Açýkçasý tüm olup bitenler
karþýsýnda reflekslerimizi güçlü tutmakta zorlanýyoruz. Bunaltan mevzuatlar ve deðiþiklikler
bizleri neredeyse zorunlu bir biçimde anlýk çözüm arayýþlarýna itiyor. Ancak bu bakýþ açýsý da
bir bumerang gibi geri dönüyor ve sorunlarýmýzýn daha da derinleþmesine neden oluyor
Baþta hükümet olmak üzere, sektör bileþenleri ile yaptýðýmýz görüþmeler bir türlü nihai sonuca
ulaþamamaktadýr. Her seferinde yeniden baþa dönüyoruz. Atletizm yarýþmasý gibi sürekli bir
koþu halinde mücadele ederken tam finale yaklaþýldýðýnda final noktasý daha uzaklara alýnýyor.
Yeniden nefes alýp tekrar koþmaya baþlýyoruz. Yani bitiþ çizgisinin nerede olduðu belli olmayan,
sürekli bir koþma hali içerisindeyiz.
Meslek örgütlerimiz günübirlik çözümler yerine, mesleðimizi iniþli çýkýþlý halden çýkaracak
bütüncül ve sonuçlandýrýcý bir çabaya girmelidir. Daha fazla kargaþayý kaldýracak durumda
deðiliz. Tüm beklentilerimize karþýlýk verecek çözümler üretmemiz elbette mümkün görünmüyor
ancak saðlýk gibi kritik bir alaný bu denli yap-boz tahtasý haline getirenlerden de hesap
sormalýyýz.
Eczacýlýk hizmetini vermek için gerekli moral, güç ve enerjimizi eksik etmeden her alanda
mücadelemize hep birlikte devam etmek dileðiyle

Ecz. Burhanettin BULUT
BAÞKAN
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YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝNE GÖRE KOMÝSYON, KURUM ve TEMSÝLCÝLÝK
GÖREV DAÐILIMI
Baþkan Ecz. Burhanettin BULUT;
YAYIN KOMÝSYONU
·

ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ

Genel Sekreter Ecz. Ersun ÖZKAN ;
MUVAZAA KOMÝSYONU, DENETLEMELER ve E - HABER
·
·

BAHAR (SEYHAN-4)
TÜZÜN (SEYHAN-10)

Sayman Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK;
DEPO VE FÝRMALAR KOMÝSYONU, SOSYAL
FAALÝYETLER KOMÝSYON ve SGK
·
·
·

ÝYÝLÝK (SEYHAN-9)
ZAÝMOÐLU (SEYHAN-11)
ERSOYLAR (SEYHAN-2)

Üye Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ;
BÝLGÝSAYAR KOMÝSYONU, BÝLGÝSAYAR DONANIM ve WEB SAYFASI
·
·
·

GÜZÝN (SEYHAN-8)
EMREGÜN (SEYHAN-7)
SAYGIN (SEYHAN-13)
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Üye Ecz. Hakan ÇELÝK;
EÐÝTÝM VE PROJE GELÝÞTÝRME KOMÝSYONU, KAMU
ECZACILARI KOMÝSYONU ve REÇETE TEVZÝ
·
·
·

TOKSÖZ (SEYHAN-12)
EYLÜL (SEYHAN-6)
GÜLÞAH (SEYHAN-3)

Üye Ecz. Orhan ATALAY;
DERMOKOZMETÝK KOMÝSYONU, KONSOLÝDE BÜTÇE ve YEÞÝL KART
·
·
·

DEMET (YÜREÐÝR-2)
ÝKÝDAÐ (YÜREÐÝR-1)
ÝRÝS (YÜREÐÝR-3)

Üye Uzm. Ecz. Ahmet Han ALPMAN;
MEVZUAT KOMÝSYONU, PLANLAMA,PROJE ve ORGANÝZASYON
·
·

GÜLTEKÝN (SEYHAN-1)
GÖKPINAR (SEYHAN-5)
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MUAYENE KATILIM PAYLARI HAKKINDA
2009-10-01

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Bilindiði üzere; 18 Eylül 2009 Tarihli ve 27353 Sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan "Tedavi Katýlým
Payýnýn Uygulanmasý Hakkýnda Teblið ve 2008 Yýlý SGK SAÐLIK Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Tebliðe Ýstinaden 01.10.2009 tarihi itibariyle muayene katýlým paylarý aþaðýdaki
gibi düzenlenmiþtir:
MADDE 1  29/9/2008 tarihli ve 27012 sayýlý birinci mükerrer Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe giren 2008 Yýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði nin (SUT) Ayakta
tedavide hekim ve diþ hekimi muayenesi katýlým payý baþlýklý (6.1) numaralý maddesi aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Saðlýk hizmeti sunucularýnda yapýlan hekim ve diþ hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katýlým
payý tutarlarý aþaðýda belirtilmiþtir.
Birinci basamak saðlýk kuruluþlarý ve aile hekimliði muayenelerinde
Ýkinci ve üçüncü basamak resmi saðlýk kurumlarýnda

8 TL,

Özel saðlýk kurumlarýnda

15 TL,

2 TL

Ancak saðlýk hizmeti sunucularýnda yapýlan muayene sonrasýnda kiþilerin muayeneye iliþkin reçete
ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak saðlýk kuruluþlarý ile aile hekimliði
muayenelerinde katýlým payý alýnmaz, ikinci ve üçüncü basamak resmi saðlýk kurumlarý ile özel saðlýk
kurumlarýndaki muayenelerde ise 3 TL indirim yapýlýr. Katýlým payýnýn tahsiline iliþkin düzenlemeler
(6.6.1) numaralý maddede açýklanmýþtýr.
MADDE 2- Ayný Tebliðin Ayakta tedavide hekim ve diþ hekimi muayenesi katýlým payý baþlýklý
(6.6.1) numaralý maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Birinci basamak saðlýk kuruluþlarý ve aile hekimliði muayenelerine iliþkin 2 TL tutarýndaki katýlým
payý, kiþilerin muayeneye iliþkin reçete ile eczanelere müracaat aþamasýnda eczaneden tahsil edilir.
Ýkinci ve üçüncü basamak resmi saðlýk hizmeti sunucularýnda yapýlan muayeneler için 8 TL öngörülen
katýlým payýnýn;
a) Kurumdan gelir ve aylýk alanlar ile bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler için 5 TL tutarýndaki kýsmý
gelir ve aylýklarýndan, 3TL lik tutar ise kiþilerin muayeneye iliþkin reçete ile eczanelere müracaat
aþamasýnda eczaneden tahsil edilir.
b) Diðer kiþiler için ise 8 TL katýlým payý tutarý eczanelerden tahsil edilir. Kiþilerin muayeneye iliþkin
reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda katýlým payý tutarýnýn hesaplanmasýnda (6.1)
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numaralý maddenin ikinci fýkrasýnda sayýlan indirim uygulanýr. Bu durumda muayeneye iliþkin 5 TL
tutarýndaki katýlým payý, kiþinin reçete ile ilk eczaneye müracaatýnda tahsil edilecektir.
Özel saðlýk hizmeti sunucularýnda yapýlan muayeneler için 15 TL öngörülen katýlým payýnýn;
a) Kurumdan gelir ve aylýk alanlar ile bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler için 12 TL tutarýndaki kýsmý
gelir ve aylýklarýndan, 3TL lik tutar ise kiþilerin muayeneye iliþkin reçete ile eczanelere müracaat
aþamasýnda eczaneden tahsil edilir.
b) Diðer kiþiler için ise 12 TL katýlým payý tutarý saðlýk hizmeti sunucusu tarafýndan, 3TL lik tutar
ise kiþilerin muayeneye iliþkin reçete ile eczanelere müracaat aþamasýnda eczaneden tahsil edilir.
Ýstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi iþlem sisteminden hasta takip numarasý/ provizyon
alýnamamasýna raðmen gerekli saðlýk yardýmlarý saðlanan, (3.3) numaralý maddenin ikinci fýkrasýnýn
(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiþilerden muayene katýlým payý tahsil edilmesi gerekenler için
muayenenin yapýldýðý saðlýk kurumlarýnca kiþilerden tahsil edilir.
Buna göre; Provizyon sistemi ile ilgili oluþabilecek muhtemel aksaklýklar göz önünde bulundurularak
meslektaþlarýmýzýn yukarýda ki esaslara göre hareket etmesi gerekmektedir.

MUAYENE KATILIM PAYLARININ ECZANELERDEN TAHSÝLÝ UYGULAMALARI
HAKKINDA
2009-10-01
Deðerli Meslektaþlarýmýz,

TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
18.09.2009 tarih 27353 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Saðlýk Uygulama Tebliðinde yapýlan
düzenlemeler doðrultusunda, kurum sigortalý ve hak sahiplerinin saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda
yapýlan muayeneleri için kendileri tarafýndan ödenmek üzere belirlenen yeni katký payý tutarlarýnýn
uygulamasýna 01.10.2009 tarihinde baþlanmýþtýr.
Uygulamanýn baþladýðý tarih itibariyle Kurum provizyon sistemine reçete giriþi sonrasýnda ekrana
yansýyan ve eczane tarafýndan tahsil edilmesi gereken tutarlar ile ilgili olarak bazý tereddütler oluþtuðu
üyelerimiz tarafýndan yapýlan baþvurulardan anlaþýlmaktadýr.
Konu hakkýnda Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüþme yapýlmýþ ve düzenlemeler hakkýnda bilgi
alýnmýþtýr. Alýnan bilgiye göre, sözleþmeli eczaneler tarafýndan, sigortalý/hak sahibinin reçetesinde
yer alan bilgilerin sisteme giriþi sonrasýnda, sistemden alýnan reçete arkasý çýktýsýnda belirtilen
ifadeye uygun olarak iþlem yapmasý gerekmektedir. Buna göre, reçete arkasýnda, reçete sahibinin
sigortalýlýk durumuna baðlý olarak;
A)Ödemeniz gereken reçete muayene ücreti
B) Ödemeniz gereken muayene ücreti

. TL

. TL

C) Aldýðýnýz ilaçlar için ödemeniz gereken fark

TL

D) Aldýðýnýz ilaçlar için ödemeniz gereken katýlým payý tutarý

. TL

Ýfadelerine uygun olarak, belirtilen tutarlarýn eczane tarafýndan tahsili gerekmektedir. Reçete arkasýnda
yer alan, maaþýnýzdan kesilecek
. ibareli tutarlar sigortalý/hak sahibinin gelir/aylýðýndan
7

kesileceðinden, bu ibarelerde yer alan tutarlarýn eczanece tahsili söz konusu deðildir.
Kurum Provizyon sisteminde eczaneler tarafýndan tahsil edilmek üzere tanýmlý olan muayene katýlým
paylarýnýn reçete arkasýnda yukarýdaki dört kategoriden hangisinde yer alacaðý aþaðýdaki gibidir:
- Birinci basamak saðlýk kuruluþlarý ve aile hekimliðinde gerçekleþtirilen muayeneler için 2 TL (A)
- Ýkinci ve üçüncü basamak saðlýk kurum/kuruluþlarý ile özel hastaneler için 3 TL (A)
- Ýkinci ve üçüncü basamak saðlýk kurum/kuruluþlarýnda muayene olup Kurumdan maaþ almayan
kiþiler ile bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin muayene ücretleri 8-3= 5 TL dir (B)
Yukarýda belirtilen tutarlardan (A) hastanýn reçetesini yaptýrdýðý anda eczanede tahsil edilmek üzere
reçete arkasý çýktýsýna yansýmaktadýr. (B) ise, hastanýn muayene olduðu bilgisinin muayene olduðu
saðlýk kurum/kuruluþu tarafýndan MEDULA Sistemine tanýmlanarak, MEDULA tarafýndan SGK
Provizyon Sistemine bildirilmesi sonrasýnda ekrana yansýyacaktýr. Buna göre, meslektaþlarýmýzýn
reçete arkasý çýktýsýnda görülen tutarlarý almasý gerekmekte olup; bunun dýþýnda herhangi bir iþlem
yapýlmayacaktýr.
Bir baþka ifadeyle, Saðlýk Uygulama Tebliðinde, Kurumdan gelir ve aylýk alanlar ile bakmakla yükümlü
olduklarý kiþiler dýþýnda kalan ve diðer olarak tanýmlanan kiþilerin ikinci ve üçüncü basamak resmi
saðlýk kurumunda muayene olmalarý halinde 8 TL katýlým payý tutarýnýn eczaneden tahsil edileceði
belirlenmiþtir. Buna göre, diðer kapsamýnda yer alan bir aktif çalýþanýn 2.basamak saðlýk kuruluþunda
muayene olarak reçetesi ile eczaneye baþvurmasý durumunda provizyon sisteminde 8 TL muayene
katký payý görünmesi beklenirken 3 TL görünebilecektir. Kalan 5 TLlik tutar, kiþinin muayene iþleminin
ilgili saðlýk kuruluþunca MEDULA sistemine tanýmlanmasý sonrasýnda düzenlenecek ilk reçetesi ile
eczaneye baþvurmasýnda reçete arkasý çýktýsýna yansýyacaktýr.
Yukarýda belirtilen sigortalý/hak sahibi gruplarýndan ayrý olarak, yurtdýþý sigortalýlarýnýn muayene
katýlým paylarý, 31.12.2008 tarih 27097 sayýlý 7.Mükerrer Resmi Gazetede yayýmlanan Saðlýk
Uygulama Tebliði ile yapýlan düzenleme gereðince, 01.01.2009 tarihi itibariyle, ilgili saðlýk kuruluþlarýnca
kiþilerden tahsil edilmektedir. Eczanede bu konuda herhangi bir tahsilat yapýlmamasý uygulamasýna
devam edilecektir.
Diðer yandan, diyaliz tedavisine yönelik olarak düzenlenen reçeteler için muayene ücreti tahsil
edilmemesi konusunda da düzenleme bulunmakla beraber, Birliðimize yapýlan bildirimlerde, diyaliz
tedavisi için düzenlenen reçeteler için de sistemde muayene katký payý istendiði bilgisi alýnmýþ olup,
konuyla ilgili gerekli düzeltmenin yapýlabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna baþvuruda bulunulmuþtur.
Birliðimiz tarafýndan, 2009 yýlý Ýlaç Alým Protokolü ile birlikte, 5510 sayýlý Yasaya da açýkça aykýrý
olan muayene ücretleri ve bunlarýn eczanelerden tahsili uygulamalarýnýn yürütmesinin durdurulmasý
ve iptali talebiyle, Danýþtayda dava açýlmýþtýr.
BU TABLODA 1 EKÝM 2009 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN GEÇERLÝ OLAN MUAYENE KATILIM PAYLARININ
ECZANELER TARAFINDAN TAHSÝL EDÝLECEK OLAN TUTARLARI YER ALMAKTADIR. ECZANELERÝN
REÇETE ARKASI ÇIKTISINDA SÝGORTALI VE HAK SAHÝPLERÝ TARAFINDAN ÖDENECEÐÝ BELÝRTÝLEN
TUTARI TAHSÝL ETMESÝ GEREKMEKTEDÝR.
Muayene Katýlým Paylarýnýn Eczanelerden Tahsil Edilecek Tutarlarý Tablosu web sitemizdedir.
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YEÞÝL KART MUAYENE KATILIM PAYI LÝSTELERÝ HAKKINDA

2009-10-01

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere, Yeþil Kart fatura teslimi sýrasýnda Yeþil Kartlý hastalardan tahsil edilen muayene
ücretlerine iliþkin Muhasebe Müdürlüðüne verilmek üzere Yeþil Kart Muayene Katýlým Payý listeleri
hazýrlanmakta idi.
SGK Provizyon sistemi 6.8 versiyon güncellemesi ile Yeþil Kart döküm listelerinde muayene ücretlerini
ve toplamlarýný göstermeye baþlamýþtýr.
Konu ile ilgili Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðü yetkilileri ile bir görüþme yapýlmýþtýr.
Buna göre;
Meslektaþlarýmýzýn Yeþil Kart fatura teslimi sýrasýnda ayrýca muayene katýlým payý listesi hazýrlamalarýna
gerek kalmamýþtýr.

MUAYENE KATILIM PAYININ GEÇMÝÞE DÖNÜK TAHSÝLATI UYGULAMASI
DURDURULDU
2009-10-08
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, SGK Provizyon Sisteminde, Saðlýk Uygulama Tebliði ve Tedavi Yardýmýna Ýliþkin
Uygulama Tebliði hükümleri gereðince, sigortalý ve hak sahiplerinin saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda
olduklarý muayeneler için ödemeleri gereken muayene katýlým payý ile ilgili olarak, geçmiþe dönük
muayene katýlým payýnýn, kiþinin eczaneye ilk müracaatýnda eczane aracýlýðý ile tahsili uygulamasý
yapýlmakta idi.
Söz konusu uygulamada, eczacýlarýmýz ve vatandaþlarýmýz açýsýndan yaþanan sorun ve sýkýntýlar,
06.10.2009 tarihinde yapýlan görüþmede Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti tarafýndan Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer DÝNÇERe aktarýlarak bu uygulamanýn sonlandýrýlmasý talebimiz
sunuldu.
Talebimizin olumlu olarak deðerlendirilmesi sonucunda, Sayýn Bakan tarafýndan Sosyal Güvenlik
Kurumu Baþkanlýðýna verilen talimat ile yapýlan düzenleme gereðince, 07.10.2009 (bugün) yayýmlanan
SGK Provizyon Sistemi 6.9 Versiyonunda, 1 Ekim 2009 tarihi öncesine ait olan geçmiþe dönük
muayene katýlým payý tahsili uygulamasý durduruldu. Kurum tarafýndan, geçmiþe dönük muayene
ücreti tahsilatýnýn, hastalarýn birikmiþ muayene ücretleri yüzünden reçetelerini almasýna engel olan
yönüne bir çözüm üretilinceye kadar gerçekleþtirilmeyeceði ifade edildi.
Muayene katýlým paylarýnýn eczaneler aracýlýðýyla tahsil edilmesi uygulamasýna Türk Eczacýlarý Birliði
olarak karþý olduðumuzu ve 18.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Saðlýk Uygulama Tebliðinin
yürürlüðe girdiði 01.10.2009 tarihinde Danýþtayda açýlan dava ile gerekli hukuki iþlemlerin
sürdürüldüðünü ve konunun takipçisi olduðumuzu hatýrlatarak, bilgilerinize sunar ve üyelerinize
duyurulmasýný rica ederim.
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MUAYENE KATILIM PAYLARI HAKKINDA 7.0 VERSÝYONUYLA YAPILAN
DÜZENLEME KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRME
2009-10-08
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Ýlgi: 07.10.2009 tarih 36.A.00.07281 sayýlý yazýmýz
Ýlgi yazýmýz ile, geçmiþe dönük muayene ücretinin eczanelerden tahsil edilmesi uygulamasý ile ilgili
olarak, 06.10.2009 tarihinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer ile yapýlan görüþme
sonucunda yapýlan düzenleme ile, SGK Provizyon Sistemi 6.9 Versiyonunda, 1 Ekim 2009 tarihi
öncesine ait olan geçmiþe dönük muayene katýlým payý tahsili uygulamasýnýn durdurulduðu ve
Kurum tarafýndan, geçmiþe dönük muayene ücreti tahsilatýnýn, hastalarýn birikmiþ muayene ücretleri
yüzünden reçetelerini almasýna engel olan yönüne bir çözüm üretilinceye kadar
gerçekleþtirilmeyeceðinin bildirildiði duyurulmuþtu.
Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sisteminin 08.10.2009 tarihinde (bugün) yürürlüðe giren 7.0
versiyonunda, geçmiþe yönelik muayene katýlým paylarýnýn toplu olarak veya aylýk olarak tahsil
edilmesine olanak saðlayan bir düzenleme yapýlmýþtýr. Bununla ilgili olarak Kurum tarafýndan
yayýmlanan sistem mesajý aþaðýda yer almaktadýr.
Bu uygulama, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan, herhangi bir þekilde Türk Eczacýlarý Birliðinin
görüþ ve önerisi alýnmadan baþlatýlmýþtýr. Uygulamanýn eczaneler ve hastalar üzerindeki etkilerinin
izlenerek, yapýlan düzenleme hakkýndaki görüþ ve eleþtirilerinizin Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmek
üzere Birliðimize ve teb@teb.org.tr adresine bildirilmesini rica ederim.
7.0 Sistem Mesajý
MEDULAnýn yeni versiyona geçiþinden kaynaklanan ve saðlýk sunucularýnýn geçmiþe yönelik takip
almalarý nedeniyle bugüne kadar tahsil edilemeyen katýlým paylarýnýn tamamý hesaplanmýþtýr.
Eczane Provizyon Sisteminde görülecek olan muayene katýlým payý tutarlarýnýn hak sahipleri ile
paylaþýlmasý, çýktý olarak dökümün verilmesi ve istenilmesi halinde tamamýnýn tahsili mümkündür.
Tutarýn yüksek olmasý ve hak sahibi tarafýndan istenilmesi hallinde cari döneme ait katýlým payý ile
birlikte en eski aya ait muayene katýlým payýnýn tahsilatý yapýlacaktýr. Kalan miktar ise daha sonraki
reçetelerde ayný þekilde ve aylýk olarak tahsil edilecektir.
Bu mesajýn hak sahibi ile paylaþýlarak bilgi verilmesi ve karþýlaþýlan konulara iliþkin
muayenekatilim@sgk.gov.tr adresine mail gönderilmesi sorunlarý en aza indirecektir.
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PRETERAX TABLET ÝSÝMLÝ ÝLAÇ HAKKINDA

2009-10-09

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB'den Odamýza gelen yazý ile;
Birliðimize SERVÝER Ýlaç Firmasýndan gelen 08.10.2009 tarihli yazý ekte iletilmekte olup, 17.07.2009 tarihinde
Sosyal Güvenlik Kurumunca yürürlüðe konulan Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesinde (Ek-2/D) yer alan PRETERAX
TABLET (2mg/0.625mg) isimli ilacýn 17.10.2009 tarihinden sonra geri ödeme listesinden çýkarýlacaðý
bildirilmektedir. Söz konusu ilacýn 17.10.2009 tarihinden sonra geri ödemesiz olarak satýþý devam edecektir.
Eczane stoklarýnda bulunan ürünleri iade etmek isteyen eczacýlarýmýz için depolara talimat verildiði bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasý için gereðini rica ederim.
Servier Ýlaç ve Araþtýrma A.Þ.nin Yazýsý Ýçin web sitemizi ziyaret ediniz.

ÝLAVE ÝSKONTO UYGULANACAK 20 YILLIK ÝLAÇLARIN LÝSTESÝ
2009-10-09

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

08.10.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde yayýnlanan Ýlave Iskonto Uygulanacak 20 Yýllýk
Ýlaçlarýn Listesi ile ilgili yazý web sitemizdedir;
18.9.2009 tarih ve 27353 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmýþ bulunan 2008 Yýlý Sosyal Güvenlik Kurumu
Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliðin 3. maddesinde yer alan;
20 yýllýk olarak belirlenmiþ ilaçlardan eþdeðer grubu olanlarýn perakende satýþ fiyatý 10.00 TLnin üzerinde
olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) iskonto uygulanacaktýr.
hükmüne istinaden 2.11.2009 tarihinde yürürlüðe girecek olan Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi (Ek:2/D)nde
yapýlacak düzenlemeler ekte yer almaktadýr.
Düzenleme hakkýndaki itirazlar en geç 16.10.2009 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

ECZANE ÝÞLETMELERÝNDE MUHASEBE-VERGÝ VE MALÝ YÖNETÝM MESLEK ÝÇÝ
EÐÝTÝM PROGRAMI 07-08 KASIM 2009 ANKARA
2009-10-09
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisi tarafýndan eczacý odalarý üyeleri için 07  08 Kasým 2009 tarihlerinde
Eczane Ýþletmelerinde Muhasebe-Vergi Ve Mali Yönetim Meslek Ýçi Eðitim Programý düzenlenecektir.
Eðitim, TEB Genel Merkezi nde (Cinnah Cad. Willy Brandt Sok. No:9 Çankaya / ANKARAda ) yapýlacaktýr.
Eðitim programýna katýlmak isteyen meslektaþlarýmýzýn www.eczakademi.org adresi, eðitim rezervasyon
bölümü üzerinden ulaþacaklarý kayýt formunu doldurmalarý gerekmektedir.
Eðitim programýna katýlým ücreti 75 TLdir. Katýlýmcýlarýn yol ve konaklama giderleri katýlýmcýlar tarafýndan
karþýlanacaktýr.
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3.DÖNEM ECZANE TEKNÝSYEN EÐÝTÝMÝ BAÞVURULARI BAÞLAMIÞTIR
2009-10-12
TEB, T.C. Saðlýk Bakanlýðý ve T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda 05.12.2007 tarihinde imzalanan protokol
gereðince, ilimizde Eczane Çalýþanlarýnýn Eðitimi için baþvurular baþlamýþtýr.
Eðitimler:
- Yüreðir Cumhuriyet Halk Eðitim Merkezinde sýnýflar dolmuþtur.
Sadece aþaðýdaki halk eðitim merkezleri için baþvuru alýnacaktýr.
- Þakirpaþa Halk Eðitim Merkezi (kontenjan sýnýrlýdýr)
- Yeþilyurt Halk Eðitim Merkezi ( kontenjan sýnýrlýdýr)
Baþvuru Belgeleri:
1. Eksiksiz doldurulmuþ baþvuru formu (Aþaðýda ekler bölümünde yer almaktadýr.)
2. Nüfus cüzdaný fotokopisi
3. Saðlýk raporu (Tek Hekim imzalý)
4. Eczanede 1 yýl çalýþmýþ olduðuna dair belge (SSK Hizmet Dökümü)
5. Öðrenim durumunu gösteren belge
Son baþvuru tarihi 18.10.2009 olup, baþvurular Adana Eczacý Odasýna yapýlacaktýr.
Adana Eczane Teknisyenleri Derneðine yapýlan baþvurular, Adana Eczacý Odasýna iletilecektir.

SGK 2008 MANUEL ÖRNEKLEME ÝADE REÇETELERÝ HK.

2009-10-13

Deðerli meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere bölgemizde olduðu gibi bir çok bölgede SGK 2007 ve 2008 yýlý reçetelerinin kontrollerini
zamanýnda tamamlayamadý. 2007 ve 2oo8 yýlý Ekim ayýna kadar olan reçeteler 2008 Aðustos ayýnda çýkan
örnekleme genelgesine göre seçilen bir ayýn reçetelerinin kontrol edilmesi ve bulunan kesinti oranýnýn o yýlýn
tümüne oranlanmasý ile tamamlanmaya çalýþýlmýþtýr.
Bölgemizde 2007 yýlý reçeteleri bu þekilde kontrol edilmiþ, kesintiler yapýlmýþ ve daha sonra SGK ile uzun
süren görüþmeler sonunda bir çok meslektaþýmýza geri ödeme saðlanmýþtýr.
2008 yýlý reçetelerinde ise Haziran ayý 2008 reçeteleri SGK tarafýndan kontrol edilerek iade ve kesinti reçeteler
belirlenmiþtir. Konu ile ilgili olarak SGK Ýl Müdürlüðünde yapýlan görüþmelerde, kesinti ve iadelerin eczacý
odalarý tarafýndan görevlendirilecek eczacýlar tarafýndan tekrar incelenmesine, SUT ve Protokol hükümlerine
göre düzeltilebileceklerin ilgili eczacýlara iade edilmesine karar verilmiþtir.
Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafýndan görevlendirilen arkadaþlarýmýz bu reçeteleri incelemiþ ve
düzeltilmek üzere SGK yetkililerinden teslim almýþtýr.
Teslim alýnan bu reçeteler meslektaþlarýmýza tutanak ile teslim edilecek, 5 iþ günü içerisinde düzeltmeleri
yapýlarak tekrar eczacý odasýna teslim edilmeleri gerekmektedir. Teslim edilmeyen reçetelerin kuruma
ulaþmamasý halinde tüm reçete yok sayýlýp reçete veya reçetelerin tamamý kesintiye uðrayacaktýr. Bu anlamda
meslektaþlarýmýzýn konuya azami özeni göstermeleri gerekmektedir.Reçetelerin teslimi için meslektaþlarýmýz
eczane kaþeleri ile birlikte web sitemizde belirtilen gün ve zaman aralýðýnda Eczacý Odasýna gelmeleri
gerekmektedir. (Reçeteler eczacýlarýmýza teslim edilecektir)
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SGK TARAFINDAN YAYIMLANAN 2009/120 SAYILI GENELGE ÝLE SUT VE
EKLERÝNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
2009-10-14
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Týbbi Mevzuatý Daire
Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan 12.10.2009 tarih, 2009/120 Sayýlý Genelge ile,
5510 Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 63. ve 72. Maddeleri gereði
oluþturulan Ödeme Komisyonunun, 2009/2. dönem çalýþmalarýný tamamlamýþ olduðu ve alýnan
kararlar ile SUT güncellemesine iliþkin çalýþmalar sonucu SUT ve Eklerinde yapýlan deðiþiklik ve
düzenlemeler duyurulmuþtur.
Ýlgili Genelge ile,
A) Saðlýk Uygulama Tebliðinin 12.7 Maddesinin
1) 12.7.3 Aþý ve serum temini uygulamasý,
2) 12.7.14 Kanser ilaçlarý verilme ilkeleri,
3) 12.7.17 Osteoporozda ilaç kullaným ilkeleri,
4) 12.7.25 Antiepileptik ilaçlarýn kullaným ilkeleri,
5) 12.7.27 Faktör ve diðer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri,
6) 12.7.30 Pulmoner hipertansiyonda ýloprost trometamol (inhaler formu) ve bosentanýn kullaným
ilkeleri baþlýklý maddelerinde,
B) Saðlýk Uygulama Tebliði Eki
1) Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesi EK-2 Listesinde,
2) Sistemik Antimikrobik ve Diðer Ýlaçlarýn Reçeteleme Kurallarý EK-2/A Listesinde,
3) Sadece Yatan Hastalarda Kullanýmý Halinde Bedelleri Ödenecek Ýlaçlar Listesi EK-2/B Listesinde,
4) Ayakta Tedavide Saðlýk Raporu (Uzman Hekim Raporu/Saðlýk Kurulu Raporu) Ýle Verilebilecek
Ýlaçlar Listesi EK-2/C Listesinde,
5) Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi EK-2/D Listesinde,
C) Saðlýk Uygulama Tebliðinin 14.2 Eþdeðer Ýlaç Uygulamasý Maddesinde
deðiþiklik ve düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Genelge, yayýmý (12.10.2009) tarihi itibariyle 5 iþ günü sonra, 20.10.2009 tarihi itibariyle, Genelge
Ekleri: 5,6,7 ve 8 ise 30 gün sonra yürürlüðe girecektir.
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18 EKÝM PAZAR GÜNÜ ÝSTANBUL-KADIKÖYDE YAPILACAK MÝTÝNG HK
2009-10-14
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Ýstanbul Tabip Odasý, Ýstanbul Eczacý Odasý, Ýstanbul Veteriner Hekimler Odasý, Ýstanbul Diþ Hekimleri
Odasý, Saðlýk Emekçileri Sendikasý ve Dev Saðlýk-Ýþ; 18 Ekim 2009 Pazar günü Ýstanbul Kadýköyde
TÜRKÝYENÝN SAÐLIÐI KÖTÜYE GÝDÝYOR SUSMA(YACAÐIZ)! ana temasý ile bir miting
düzenlemektedir. Saðlýk alanýnda hizmet veren tüm meslek mensuplarýnýn sorunlarýnýn dile getirileceði
bir platform olan bu mitingi, Türk Eczacýlarý Birliði olarak bizler de desteklemekte ve eczacýlýðýn
içinden geçtiði bu sancýlý dönemde sesimizi duyurmak açýsýndan son derece önemli bulmaktayýz.
Ýstanbul Eczacý Odasýnýn da Tertip Komitesinde yer aldýðý bu mitinge Türk Eczacýlarý Birliði yöneticileri
ve çalýþanlarý katýlým saðlayacaktýr. 51 Eczacý Odamýzýn da mitinge geniþ katýlýmýnýn saðlanmasý
konusunda bütün bölge eczacý odasý yönetim kurullarýmýzýn gereken hassasiyeti göstereceðine
inanýyor ve tüm bölge eczacý odalarýný mitinge katýlým saðlamaya çaðýrýyoruz.
Mitinge katýlmak üzere 18 Ekim Pazar günü saat 12.00de Haydarpaþa Numune Hastanesi önünde
buluþulacaktýr. Miting için gerekli yasal izinler alýnmýþ olup, kendi araçlarýyla veya odalarýmýzýn
organize ettiði otobüslerle gelen meslektaþlarýmýz Haydarpaþa tarafýndan mitinge katýlacaklardýr.
Miting alanýna ulaþým saðlamak için gerekli organizasyon ve harcamalar eczacý odalarý tarafýndan
yapýlacaktýr.

SGK TEMMUZ AYI FATURALARININ ÖDEMESÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
2009-10-14
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý ile yapýlan görüþme sonucunda;
2009 Temmuz ayý ilaç fatura bedelleri kapsamýnda, 1.180.158.177,04 TLlik tutarýn 16 Ekim 2009
Cuma günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda olacaðý bilgisi alýnmýþtýr.

RX - 1 KAPSÜL HAKKINDA

2009-10-14

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan Odamýza gönderilen RX-1 Kapsül adlý ilaç ile ilgili yazý web sitemizde
olup; meslektaþlarýmýzýn RX-1 adlý ilacý eczanelerinde bulundurmamalarý önemle hatýrlatýlýr.
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2009/120 SAYILI GENELGEDE YER ALAN EÞDEÐER ÝLAÇ TANIMLAMASININ
ÝPTALÝ ÝÇÝN HUKUKÝ ÝÞLEMLER BAÞLATILDI
2009-10-15
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan SUT hükümlerinde yer almadýðý halde Provizyon
Sisteminde hayata geçirilen eþlenik liste uygulamasý ile birbirleriyle hiçbir þekilde eþdeðer olmayan
ilaçlar eþdeðer ilaçmýþ gibi deðerlendirilmiþti.
Bilimsel hiçbir kanýta dayanmayan bu uygulama hakkýnda Birliðimiz tarafýndan bilim çevrelerinden
alýnan görüþler doðrultusunda gerekli yerlere yapýlan bilgilendirmelere ve itirazlara paralel olarak
03.09.2009 tarihinde yürütmenin durdurulmasý istemiyle dava açýlmýþtý.
Ancak T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Týbbi Malzeme
Mevzuatý Daire Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan 12.10.2009 tarih, 2009/120 Sayýlý Genelgenin 12.
maddesi ile Saðlýk Uygulama Tebliðinin 14.2. Eþdeðer ilaç uygulamasý baþlýklý maddesinin birinci
ve ikinci fýkrasý,
Eþdeðer ilaç uygulamasý; temelde, sýnýrlandýrýlmýþ bir terapötik eþdeðerlik olarak, ayný endikasyon
için kullanýlabilecek kimyasal/farmakolojik/terapötik alt grup etken maddeyi yada maddeleri içeren
ürünlerin benzer etkinlikteki dozaj formlarý arasýnda fiyat karþýlaþtýrmasý esasýna dayanýr.
Eþdeðer ilaç uygulamasýnda; ilaç bedellerinin ödenmesinde, eþdeðer grupta en ucuz ilaç bedelinin
% 15 fazlasýna kadarý dikkate alýnacaktýr. Fiyatlarý en ucuz olarak referans alýnacak ürünlerin eczacýlar
tarafýndan ulaþýlabilir olmasý gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacýn
en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eþdeðer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasýndan en az %1
pazar payýna sahip olmasý gözetilir. þeklinde deðiþtirilmiþtir.
Birliðimizin görüþü olmadan yapýlan bu deðiþiklik, Birliðimiz ile SGK arasýnda mutabakat sonucunda
imzalanmýþ olan 2009 Yýlý Protokolünün 3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR bölümü, 3.1.
maddesinin son fýkrasýnda yer alan;
Eczacýnýn ilaç vermesi ile ilgili iþ ve iþlemlere iliþkin SUTta deðiþiklik yapýlmasý halinde görüþ birliði
saðlanýr.
Hükmüne aykýrýlýk teþkil etmekte olup, ayrýca 3.1 maddesi gereðince protokole uygun olarak
düzenlenen reçetelerin, protokolün imzalandýðý tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri doðrultusunda
karþýlanacaðý hükmüne de aykýrýdýr.
Saðlýk Uygulama Tebliðinde deðiþiklik yapýlmasýna ihtiyaç duyulmasý halinde, Birliðimizin görüþünün
alýnýp görüþ birliðinin oluþturulmasýnýn gerekli olmasýna raðmen, bu konuda Kurum tarafýndan hiçbir
giriþim olmaksýzýn yayýmlanan 2009/120 sayýlý Genelge ile Eþdeðer Ýlaç uygulamasýnda deðiþiklik
yoluna gidilmek istenmektedir.
Bu konuda Türk Eczacýlarý Birliði hukukçularý tarafýndan gerekli iþlemler baþlatýlmýþ olup, 2009/120
Sayýlý Genelgenin eþdeðer ilaç uygulamasý ile ilgili düzenleme yapan 12 numaralý maddesinin
yürürlüðe gireceði 20.10.2009 tarihinde, ilgili iþlemin yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle
Danýþtaya baþvurulacaktýr.
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BASIN AÇIKLAMASI-YENÝ EÞDEÐER UYGULAMASINDAN DERHAL
DÖNÜLMELÝDÝR!
2009-10-15
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan "YENÝ EÞDEÐER UYGULAMASINDAN DERHAL DÖNÜLMELÝDÝR!"
baþlýklý basýn açýklamasý aþaðýdaki gibidir;
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan 12.10.2009 tarihinde yayýmlanan bir Genelge ile, eþdeðer ilaç
uygulamasýnýn tanýmý deðiþtirilmiþ; bilimsel olarak birbirinin eþdeðeri olmayan ilaçlarý eþdeðermiþ
gibi düzenleyerek, yeni ve son derece tehlikeli bir uygulamaya geçilmiþtir. Aslýnda birbirinin eþdeðeri
olmayan, ayný kimyasal alt grupta bulunan farklý etken maddeleri içeren ürünler bundan sonra
eþdeðer ilaç olarak kabul edilecektir.
Bu durumda herþeyden habersiz, doktorunun verdiði uygun tedavi için ilacýný eczaneden alan bir
vatandaþýmýz, bilimsel çevrelerce onaylanmýþ eþdeðer ilacý almak için ya cebinden fark ödemek
zorunda kalacak; ya da alým gücü olmayan hastalarýmýz eþdeðer olmayan ucuz ilacý kullanmak
durumunda kalacaktýr. 1 Ekimde baþlayan muayene ücreti uygulamasýndan sonra bir de doktorun
tercihini hiçe sayarak, tedaviye gerçekten etki yapan ilaca fark ödenmesi ya da ulaþýlamamasý,
hastalarýmýzýn saðlýðýna vurulan yeni ve ölümcül bir darbedir.
EÞDEÐER ÝLAÇ UCUZ ÝLAÇ DEÐÝLDÝR!
Bilimsel olarak eþdeðer kabul edilmeyen ilaçlarýn reçetede yazýlan ilacýn yerine kullanýmý, tedavinin
seyrini son derece olumsuz yönde etkileyecektir. Örneðin kademeli tedavi gerektiren yüksek tansiyon
gibi bir hastalýkta tüm ilaçlarýn ayný sepette toplanmasý ve hastaya en ucuzunun verilmesi, hastanýn
tedaviye yanýt vermesini güçleþtirecek. Ya da belirli bir ilaca direnç geliþtirmiþ olan bir hasta, bundan
sonra HÝÇBÝR ÝÞE YARAMAYACAÐI BÝLÝNEN o ilacý kullanmak zorunda býrakýlabilecek.
KAÇ ÝLÇEDE KARDÝYOLOG, KAÇ ÝLÇEDE NEFROLOG, KAÇ ÝLÇEDE ENDOKRÝNOLOG VAR?
Ayný zamanda bu Teblið ile, hastanýn ilaca ulaþmasý da zorlaþtýrýlmýþ olacak. Örneðin, tansiyon
ilaçlarýný bundan sonra sadece kardiyoloji nefroloji ve endokrinoloji uzmanlarýnýn yazacaðý belirtiliyor.
Oysa çoðu ilçede, köyde deðil kardiyolog, pratisyen hekim bile bulmak mümkün olmuyor. Hastalarýmýzý
il merkezlerine taþýyacak, hastane kapýlarýna yýðacak bu uygulama, tasarruf deðil, olsa olsa yýkým
olabilir.
SSK GÜNLERÝNE GERÝ MÝ DÖNÜLÜYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kararla daha bundan beþ yýl önce kurtulduðumuz çaðdýþý SSK günlerini
aratmayacak bir uygulamaya imza atmýþ oldu. O hastanýn tedavisinde etkili olup olmadýðýna dair
hiçbir kanýt bulunmayan ilaçlar sýrf ucuz olduðu için hastalarýmýza verilecek. Bu da yetmezmiþ gibi
hastalarýmýzý, ilçelerden onlarca kilometre yol yaptýktan sonra uzman hekim kapýsýnda uzun kuyruklarda
bekleme çilesi bekliyor.
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ÝLAÇ TEDAVÝNÝN BÝR PARÇASIDIR! GÖREVÝMÝZ HASTAYI ÖLDÜRMEK DEÐÝL!
Bizler, eþdeðer ilaç uygulamasýný bilimsel kriterlere uygun olduðu sürece destekliyoruz. Ancak
eczacýlar sadece ayný etken maddeyi içeren ve ayný farmakolojik özelliklere sahip ilaçlar arasýnda
eþdeðerini verebilme yetki ve bilgisine sahiptir. Hastayý tedavi eden doktordur. Bu bakýmdan,
doktorun tercihini, hastanýn kiþisel özelliklerini ve öyküsünü hiçe sayan bu uygulama, ne bilimsel,
ne etik, ne de toplumsal olarak savunulabilir. O ilacýn o tedaviye yanýt verip verilmeyeceðine
bakýlmaksýzýn, sadece tasarruf tedbirleri gözetilerek hazýrlanmýþ bu yeni sistemden derhal geri
dönülmesini istiyoruz.
ÝLAÇ ECZACININ ÝÞÝDÝR!
Üstelik bu uygulama, halen geçerli olan Protokolümüze raðmen, Türk Eczacýlarý Birliðine sorulmadan
hayata geçirilmiþtir. Türkiyedeki 26.000 eczacýyý temsil eden bir meslek örgütü olarak bizlerin bu
uygulamada herhangi bir sorumluluðu yoktur. Maddenin ihlali gerekçesiyle yasal yollara baþvurulmuþ,
hukuki süreç baþlatýlmýþtýr. Bizim yeni eþdeðer ilaç uygulamasý ile ilgili görüþümüz masada sorulmadýðý
için, kamuoyunun huzurunda ilan ediyoruz: Hasta düþmaný bu uygulamadan bir an önce dönülmelidir.
ÝPTAL DAVASI AÇIYORUZ!
Bizler, saðlýk çalýþanlarý olarak görevimizi yapacak ve maddenin yürürlük tarihi olan 20.10.2009
tarihinde Danýþtaya kararýn iptali için baþvuracaðýz. Ancak hukuki süreç devam ederken yaþanacak
olaylara seyirci kalmak istemiyoruz. O nedenle SGK yetkililerini uyarýyoruz: Bu eþdeðer ilaç tanýmýyla
saðlýðý koruyacaðýnýza yeni ve büyük saðlýk sorunlarý yaratýyorsunuz. Saðlýðýmýzý oyuncak ettiðiniz
yeter!
Bütün yetkilileri göreve çaðýrýyoruz. Hasta saðlýðýnýn ayaklar altýna alýnmasýna izin vermeyin.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
BASIN BÜROSU

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU'NUN 2009/120 SAYILI GENELGESÝ HAKKINDA
YÜRÜTÜLEN ÇALIÞMALAR ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK BÖLGE ECZACI ODALARINA
GÖNDERÝLEN YAZI
2009-10-15
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan kurumun web sitesinde yayýmlanan
12.10.2009 tarih 2009/120 tarihli Genelge ile, Saðlýk Uygulama Tebliðinde çok önemli deðiþiklik
ve düzenlemeler yapýlmýþtýr.
2009/120 Sayýlý Genelge ile yapýlan deðiþiklik ve düzenlemelere iliþkin ayrýntýlý çalýþma yazýmýz
ekinde yer almaktadýr.
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Söz konusu Teblið ile ilgili olarak tespitlerimizi paylaþmak ve Birliðimizin görüþü ve onayý alýnmaksýzýn
yapýlan düzenlemelerden kaynaklý olarak yaþanacak maðduriyetlere dikkat çekmek üzere, Merkez
Heyetimiz dün akþam saatlerinde Saðlýk Bakaný Sayýn Prof.Dr.Recep Akdað ve Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç
ve Eczacýlýk Genel Müdürü V. Sayýn Saim Kerman ile görüþme yapmýþtýr.
Yapýlan görüþmede Merkez Heyetimiz tarafýndan;
- Genelge ile eþdeðer ilaç tanýmýnda yapýlan düzenlemenin, bilimsel dayanaktan uzak olduðu ve
bu taným doðrultusunda hastalarýn reçetesinde yazýlý olan ilaca ulaþýmýnýn önünde büyük bir engel
oluþacaðý ifade edilmiþtir. Genelgenin yayýmlanmasý sonrasýnda uzmanlardan alýnan ilk görüþler
aktarýlarak; uzmanlarýn da, yeni oluþturulan eþdeðer kavramýnýn bilimsel gerçeklikten ve hastanýn
en doðru biçimde tedavi edilmesi yaklaþýmýndan uzak, sadece fiyata duyarlý bir sistematik oluþturacaðý
yönünde görüþ verdiði bildirilmiþtir.
- Genelge ile yapýlan düzenleme gereðince, daha önce hastanýn ilgili uzman(lar)tarafýndan düzenlenmiþ
olan raporu ile, birinci basamak saðlýk kuruluþunda reçete yazdýrmasý mümkün olan bir ilaç grubu
olan Angiotensin Reseptör Blokörleri için bundan böyle Endokrinoloji, Nefroloji veya Kardiyoloji
uzmanýna reçete yazdýrma zorunluluðu getirildiði belirtilmiþ; bu durumun ülke gerçekleri ile çeliþtiði
ifade edilmiþtir. Bazý il merkezlerinde ve çoðu ilçede bu uzmanlarýn bulunmadýðý dikkate alýndýðýnda,
hastalarýn reçetesini yazdýrabilmek için ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kuruluþuna veya özel
hastanelere baþvurmak, buna baðlý olarak, 8/15 TL muayene katký payý ödemek zorunda kalacaðý;
diðer yandan ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kuruluþlarýnda reçete yazdýrýlmasý nedeniyle büyük
bir iþyükü oluþacaðý ifade edilmiþtir.
- Genelgenin etkilediði hasta gruplarýnýn tedavisinden sorumlu tüm uzman gruplarýnca, tedavide
kullandýklarý ilaçlarýn reçeteye yazým ve geri ödenme koþullarýnda ciddi bir müdahalenin söz konusu
olduðu ve bu yanlýþlýðýn çok ivedi olarak düzeltilmesi gerektiðinin ifade edildiði Sayýn Bakan ile
paylaþýlmýþtýr.
Sayýn Bakan, yayýmlanan Genelge metninde, Saðlýk Bakanlýðýnýn da son onayý ve mutabakatý
olmadýðýný ifade etmiþ, reçeteye yazým ve geri ödeme koþullarýnda yapýlacak her türlü düzenlemede,
bilimsel kriterler ve dünya örneklerinin de ele alýnarak karar verilmesi gerektiði düþüncesinde
olduðunu; konu hakkýnda Merkez Heyetimiz tarafýndan kendisine sunulan bilgiler ve veriler
doðrultusunda, Genelge içeriðini ve yapýlan düzenlemeleri hýzlý bir biçimde Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçer ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý yetkilileri ile görüþerek,
çözüm üretilmesine katký koyacaðýný ifade etmiþtir.

Merkez Heyetimiz tarafýndan Genelgede yer alan eþdeðer ilaç tanýmý ile ilgili olarak da, maddenin
iptali için gerekli hukuki iþlemler baþlatýlmýþ olup, konuyla ilgili ayrýntýlý bilgi 15.10.2009 tarih
36.A.007374 sayýlý yazýmýz ile Bölge Eczacý Odalarýna bildirilmiþtir.
2009/120 Sayýlý Genelgede yer alan, bilimsel dayanaktan ve ülke gerçeklerinden uzak tüm
uygulamalarýn sigortalý, hak sahipleri ile üyelerimiz açýsýndan maðduriyet yaþatmayacak bir biçimde
düzenlenmesinin saðlanmasý için her türlü çalýþma Birliðimiz tarafýndan yürütülmekte olup, geliþmeler
ivedilikle tarafýnýza bildirilecektir.
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2009/120 SAYILI GENELGENÝN YÜRÜRLÜK TARÝHÝ HAKKINDA
2009-10-16

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan 2009/120 sayýlý Genelgenin yürürlük
tarihine iliþkin düzenlemesi; Bu Genelge, Kurum resmi internet sitesinde yayýmlandýðý tarihi itibariyle
beþ iþ günü sonra, genelge eklerinden Ek: 5, 6, 7, 8de yapýlan düzenlemeler ise, 30 gün sonra
yürürlüðe girer. (4, 9-b ve 9-c maddelerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen raporlar süresi
sonuna kadar geçerlidir.). þeklindedir.
Birliðimiz tarafýndan 2009/120 sayýlý Genelge ile ilgili yayýmlanan duyurularýmýzda, Genelgenin Kurum
web sitesinde yayým tarihi olan 13.10.2009 tarihi esas alýnmýþ ve bu tarih itibariyle beþ iþ günü
sonrasý olan 20.10.2009 tarihinde yürürlüðe gireceði belirtilmiþtir.
Kurum yetkilileri tarafýndan ise, Genelgenin yayým tarihi olarak, 12.10.2009 tarihinin esas alýnmasý
gerektiði ve Kurum Provizyon Sisteminde de 19.10.2009 tarihinde yürürlüðe girecek þekilde düzenleme
yapýldýðý ifade edilmektedir.
Konu hakkýnda, ekli yazýmýz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýna baþvuruda bulunulmuþ olup,
Kurum tarafýndan verilecek olan resmi cevap da ayrýca duyurulacaktýr.
Reçetelerin reçeteye yazým ve geri ödenme koþullarý ile ilgili olarak, 2009/120 sayýlý Genelge ile
belirlenen esaslara baðlý olarak herhangi bir maðduriyet yaþanmamasý için, bilgilerinizi ve üyelerinize
duyurulmasýný rica ederim.

SUT VE EKLERÝNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA
2009-10-20
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Provizyon sistemi duyurular bölümünde 19.10.2009 tarihli SUT ve Eklerinde yapýlan düzenlemeler
hakkýndaki duyuru aþaðýdaki gibidir;
SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI
Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü
Ýlaç Ve Týbbi Malzeme Mevzuatý Daire Baþkanlýðý
Sayý : B.13.2.SGK.0.11.05.01/GSS/862 12.10.2009
Konu :SUT ve eklerinde yapýlan düzenlemeler
GENELGE
2009/125
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Bilindiði üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði 1/10/2008 tarihinden itibaren
yürürlüðe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmýþ
bulunmaktadýr. Bununla birlikte 22/10/2008 tarih ve 27032 sayýlý Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik
Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliðinde deðiþiklik yapýlmasýna dair Teblið yayýmlanmýþ olup; bu Tebliðin
10 uncu maddesinde; Kurum bu Teblið hükümlerinde yapacaðý deðiþiklikleri Genelge ile duyurur.
hükmü yer almýþtýr.
5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 63. ve 72. maddeleri gereði
oluþturulan Ödeme Komisyonu; Ödeme Komisyonunun Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönerge
gereði 2009/2. dönem çalýþmalarýný tamamlamýþ olup, alýnan kararlar ile SUT güncellenmesine
iliþkin
çalýþmalar sonucu SUT ve eklerinde 2009/120 sayýlý Genelge ile yapýlan düzenlemelerden 9-c ve,12.
maddesi ve 5,6,7,8 nolu ekleri kurum elektronik altyapýsý hazýrlýklarý tamamlanýncaya kadar ertelenmiþ
olup uygulama 12.10.2009dan önceki haliyle devam edecektir.
Bu Genelge 12.10.2009 tarihi itibariyle yürürlüðe girer.
Buna göre Anjiotensin Reseptör Blokörleri ile ilgili 9-C.maddesi ve Eþdeðer Ýlaç Uygulamasýyla
ilgili 12.maddeleri SGK'nýn yeni bir duyurusuna kadar 12.10.2009 tarihinden önceki hali ile devam
edecektir.

2009/120 SAYILI GENELGENÝN EÞDEÐER ÝLAÇ UYGULAMASINI VE ARB'NÝN
REÇETEYE YAZIM VE GERÝ ÖDENME KOÞULLARINI DÜZENLEYEN MADDELERÝNÝN
UYGULAMASI ERTELENDÝ
2009-10-20
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan 2009/120 Sayýlý Genelge
ile, eþdeðer ilaç uygulamasý tanýmý:
Eþdeðer ilaç uygulamasý; temelde, sýnýrlandýrýlmýþ bir terapötik eþdeðerlik olarak, ayný endikasyon
için kullanýlabilecek kimyasal/farmakolojik/terapötik alt grup etken maddeyi yada maddeleri içeren
ürünlerin benzer etkinlikteki dozaj formlarý arasýnda fiyat karþýlaþtýrmasý esasýna dayanýr.
Eþdeðer ilaç uygulamasýnda; ilaç bedellerinin ödenmesinde, eþdeðer grupta en ucuz ilaç bedelinin
% 15 fazlasýna kadarý dikkate alýnacaktýr. Fiyatlarý en ucuz olarak referans alýnacak ürünlerin eczacýlar
tarafýndan ulaþýlabilir olmasý gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacýn

20

en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eþdeðer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasýndan en az %1
pazar payýna sahip olmasý gözetilir.þeklinde düzenlenmiþ,
Ayrýca, Angiotensin Reseptör Blokörleri, Osteoporoz tedavisinde kullanýlan ilaçlar,
rosiglitazon+metformin kombinasyonu gibi bazý ilaç gruplarýnýn reçeteye yazým ve geri ödenme
koþullarýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
Genelge ile yapýlan düzenlemeler hakkýnda derhal ilgili Bakanlýklar ile görüþme talebimiz sunulmuþ;
13.10.2009 tarihinde, Merkez Heyetimiz Saðlýk Bakaný Sayýn Prof.Dr.Recep Akdað ile bir görüþme
yapmýþtýr. Görüþmede, Genelge ile yapýlan düzenlemelerin yaratacaðý olumsuz tablo ve maðduriyetten
büyük endiþe duyduðumuz ifade edilmiþtir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýnýn 2009/120 Sayýlý Genelge ile yaptýðý düzenlemelerin bilimsel
dayanaktan yoksun ve ülke gerçekleri ile uyumsuz olmasý nedenleriyle, uygulamada karþýlaþýlacak
sorunlar ve sýkýntýlar, Birliðimizin 16.10.2009 tarihinde Yayýmladýðý Basýn Açýklamasý ile kamuoyu
ve basýn mensuplarý ile paylaþýlmýþtýr. Bu basýn açýklamasýnýn Cumartesi günü basýnda geniþ yer
bulmasý sonrasýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçer, Türk Eczacýlarý Birliði
Baþkaný Ecz.Erdoðan Çolak ile telefon görüþmesi yaparak kendisini, Genelge ile ilgili bir deðerlendirme
için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin bir araya geleceði bir toplantýya davet
etmiþtir.
2009/120 Sayýlý Genelgede yer alan deðiþiklik ve düzenlemelerin deðerlendirilmesi amacýyla, 19
Ekim 2009 Pazartesi günü (dün) saat 10.30da Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Sayýn Emin Zararsýz
baþkanlýðýnda bir toplantý gerçekleþtirilmiþtir. Bu toplantýya, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü ve vekilleri, Türk Eczacýlarý Birliði yetkilileri ve üç
kuruluþun davet ettiði bilim adamlarý katýlým saðlamýþtýr.
Toplantýda, eþdeðerlik kavramýnda yapýlan yeni düzenleme ile, bazý ilaç gruplarýnýn reçeteye yazým
ve geri ödenme koþullarý ile ilgili olarak yapýlan deðiþiklikler deðerlendirilmiþtir.
Toplantý sonunda, Türk Eczacýlarý Birliðinin, eþdeðer ilaç uygulamasý tanýmýnda, konunun ilgili
taraflarýyla görüþülüp deðerlendirilmeksizin deðiþiklik yapýlmasýnýn, son derece yýkýcý sonuçlar
yaratacaðý tezi üzerinde mutabakat saðlanmýþ; Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Emin Zararsýz
tarafýndan; konunun Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçere arzedileceði ifade
edilmiþtir.
Genelgede yer alan ve uygulamada hastalar açýsýndan büyük maðduriyet yaratacaðý deðerlendirilen,
ilgili uzman hekim tarafýndan reçete edilme zorunluluðu gibi düzenlemeler ile ilgili olarak; ülkemizdeki
ilgili uzman profili ve bu hekimlerin ülke genelinde il ve ilçelerdeki daðýlýmý göz önünde bulundurularak
yeniden düzenleme yapýlmasý konularýnda görüþ birliðine varýlmýþtýr.
Konu hakkýnda, Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde yayýmlanan, 12.10.2009 tarih 2009/125
sayýlý Genelge ile, SUT ve eklerinde 2009/120 sayýlý Genelge ile yapýlan düzenlemelerden 9-c,
12.Madde ve 5, 6, 7, 8 nolu eklerinin, kurum elektronik altyapýsý hazýrlýklarý tamamlanýncaya kadar
ertelendiði ve uygulamanýn 12.10.2009dan önceki haliyle devam edeceði bildirilmiþtir.
9-c Maddesi; (Anjiyotensin Reseptör Blokörleri (ARB); Nefroloji, Kardiyoloji veya Endokrinoloji
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uzman hekimleri tarafýndan veya bu uzman hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanýlarak
yine bu uzman hekimlerce reçetelenebilir.)
12.Maddesi; 12- Tebliðin 14.2. Eþdeðer ilaç uygulamasý baþlýklý maddesinin birinci ve ikinci
fýkrasý aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlenmiþtir.
Eþdeðer ilaç uygulamasý; temelde, sýnýrlandýrýlmýþ bir terapötik eþdeðerlik olarak, ayný endikasyon
için kullanýlabilecek kimyasal/farmakolojik/terapötik alt grup etken maddeyi yada maddeleri içeren
ürünlerin benzer etkinlikteki dozaj formlarý arasýnda fiyat karþýlaþtýrmasý esasýna dayanýr.
Eþdeðer ilaç uygulamasýnda; ilaç bedellerinin ödenmesinde, eþdeðer grupta en ucuz ilaç bedelinin
% 15 fazlasýna kadarý dikkate alýnacaktýr. Fiyatlarý en ucuz olarak referans alýnacak ürünlerin eczacýlar
tarafýndan ulaþýlabilir olmasý gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacýn
en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eþdeðer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasýndan en az %1
pazar payýna sahip olmasý gözetilir.
5,6,7,8 nolu eklerinin (5-Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde ACE Ýnhibitörlerine Ýliþkin
Düzenleme, 6-Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde ARB Grubuna Ýliþkin Düzenleme, 7-Bedeli
Ödenecek Ýlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde Bifosfanatlar Grubuna Ýliþkin Düzenleme, 8-Bedeli Ödenecek
Ýlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde PPI Grubuna Ýliþkin Düzenleme)
Buna göre, Anjiotensin Reseptör Blokörlerinin reçeteye yazým ve geri ödenme koþullarý ile, eþdeðer
ilaç uygulamasý, 12.10.2009 tarihinden önceki þekli ile uygulanmaya devam edilecektir. Sosyal
Güvenlik Kurumu Tarafýndan yayýmlanan 2009/125 Sayýlý Genelge web sitemizdedir.

GEÇERSÝZ RAPOR HAKKINDA

2009-10-20

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi'nin Odamýza gönderdiði
yazýsýnda;
" Ünitelerinde yapýlan bir incelemede tespit edilen ve ekte örneði yer alan ilaç kullaným raporunun
hastanýn bilgisi dýþýnda düzenlediði, (Emel ASLAN- T.C. 33187605126)hastada bu rahatsýzlýðýn
bulunmadýðý ve rapor aslýnýn kendisinde olmadýðý tespit edildiði" ifade edilmektedir.

GLAXOSMÝTHKLÝNE ÝLAÇ FÝRMASININ FÝYATI DÜÞEN ÜRÜNLERÝ HAKKINDA
2009-10-21
Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Türk Eczacýlarý Birliðinin tarafýmýza gönderdiði GlaxoSmithKline Ýlaç San. Ve Tic. A.Þ.nin 13.10.2009
tarihindeki fiyatlarý düþen ürünleri ile ilgili yazý web sitemizdedir.
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IBAN NUMARALARININ ECZACI ODASINA BÝLDÝRÝLMESÝ HAKKINDA
2009-10-21

Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Maliye Bakanlýðýnýn IBAN Hesap Numaralarý Hakkýndaki Genel Yazýsý aþaðýdaki gibidir;
Bilindiði üzere, 10/10/2008 tarihli ve 27020 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan uluslararasý banka
hesap numarasý IBANýn gösterimi, kullanýmý ve doðrulanmasýna iliþkin esaslarý düzenleyen 2008/6
sayýlý Uluslararasý Banka Hesap Numarasý Hakkýnda Teblið gereðince 01/01/2010 tarihinden itibaren
Bankalarca yapýlacak para transferlerinde alýcýya ait IBANýn doðrulanmasýnýn ve kullanýlmasýnýn
zorunlu olduðu, talep edilmesine raðmen müþteri tarafýndan alýcýya ait IBANýn bildirilmeyeceðine
iliþkin müþterinin yazýlý beyanýnýn alýndýðý iþlemlerde bu zorunluluðun aranmayacaðý, söz konusu
para transferlerinde yapýlan kontrol sonrasýnda IBANý yanlýþ olduðu tespit edilen transfer emirlerinin
iade edilebileceði veya reddedilebileceði hüküm altýna alýnmýþtýr.
Konu ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðünden alýnan 24/08/2009 tarihli ve
127484-861 sayýlý yazýda, 01/01/2010 tarihinden itibaren Banka Þubelerine gönderme emri düzenleyen
muhasebe birimlerince;
-Alýcý hesap numarasý yerine alýcý IBANýn kullanýlmasý,
-Gönderme emri içerisindeki alýcýya ait IBANýn bildirilmediði her bir iþlem için ayrý ayrý olmak üzere
Þubelerine yazýlý ve imzalý talimat verilmesi gerektiði, verilmemesi halinde ise iþlemin gerçekleþmeyeceði
bildirilmiþtir.
Buna göre, 01/01/2010 tarihi itibariyle IBAN kullanýmý zorunluluðu dikkate alýnarak, uygulamaya
geçiþin sorunsuz olmasýný teminen; 19/10/2009 tarihinden itibaren harcama birimlerince düzenlenecek
ödeme belgelerinde hak sahibine ait IBANýn belirtilmesi, muhasebe birimleri tarafýndan muhasebe
iþlem fiþi ile yapýlacak ödemelerde de alýcý hesap numarasý yerine hak sahibine ait IBANýn kullanýlmasý
ve 01/01/2010 tarihinden itibaren Banka Þubelerince iþleme alýnacak gönderme emirlerinin mutlaka,
alýcýnýn hesap numarasý yerine alýcýnýn IBANý olacak þekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Öncelikle meslektaþlarýmýzýn geri ödemelerde sorun yaþamamalarý için çalýþtýklarý banka þubelerinden
kendilerine ait IBAN numaralarýný alarak, Milli Eðitim, Saðlýk Müdürlüðü, Yeþil Kart ve Çukurova
Üniversitesi Rektörlük, Jandarma Bölge Komutanlýðý ve 6. Kolordu ile sözleþmeli olan meslektaþlarýmýzýn
eczane adý, eczacý adý ve soyadý ile banka hesap numaralarý ve IBAN numaralarýný içeren dilekçelerini
adý geçen Kurumlara teslim edilmek üzere en kýsa zamanda Odamýza teslim etmeleri , bunun dýþýnda
anlaþmalý olduklarý diðer kurumlara ise dilekçelerini bizzat kendilerinin teslim etmeleri
gerekmektedir.(SGK hariç)
Bununla birlikte 19.10.2009 tarihinden itibaren kurumlara(SGK dýþýnda) kesecekleri faturalarda
mutlaka ödemelerinin yapýlacaðý banka þubelerinden alacaklarý IBAN Numaralarýný belirtmeleri
gerekmektedir.
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UYGULANACAK ÝLAÇ FÝYAT ÝNDÝRÝMLERÝ HAKKINDA
2009-10-23

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB'den odamýza gelen yazý ile;

Bilindiði gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan 18.09.2009 tarih 27353 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliðin 3.Maddesi;
20 yýllýk olarak belirlenmiþ ilaçlardan eþdeðer gurubu olanlarýn perakende satýþ fiyatý 10.00 TLnin
üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz ýskonto %11+%13 birlikte) ýskonto
uygulanacaktýr
þeklinde düzenlenmiþtir. Bu madde gereðince 02.11.2009 tarihinde yürürlüðe girecek olan Bedeli
Ödenecek Ýlaçlar Listesi EK-2/Dde yapýlacak düzenlemeler Sosyal Güvenlik Kurumu internet
sitesinde yayýmlanmýþtýr. Kurum tarafýndan yapýlan açýklamada, bu listeye yapýlacak itirazlarýn
16.10.2009 tarihine kadar kabul edilebileceði belirtilmiþtir. Kurum ile yapýlan sözlü görüþmelerde
de, listenin son þeklinin Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumunun birlikte yapacaðý çalýþmalar
sonucunda oluþturacaðý bilgisi alýnmýþtýr. Ancak, uygulamanýn baþlamasýna çok kýsa bir süre
kalmasýna raðmen, Kurum tarafýndan konu hakkýnda herhangi bir açýklama yapýlmadýðýndan listenin
mevcut haliyle yayýmlanmasý gerekli görülmüþtür.
Ýlaç sanayini temsil eden dernek ve sendikalar, Depocular Derneði ve TEKB ile yapýlan ortak çalýþma
sonucunda stok zararlarýnýn engellenmesi için belirlenen yönteme göre, ilaç için eczaneye uygulanan
satýþ vadesinin yarýsý baz alýnacak, baz alýnan gün kadar uygulama baþlangýç tarihinden geri
dönülecek; o günden uygulama baþlangýç süresine kadar depodan eczaneye fatura edilmiþ olan
ürünler için oluþan fiyat farklarý karþýlanacaktýr. Bu bilgileri içeren LÝSTE web sitemizde yayýmdadýr.
Listenin ilgili sütununda geriye dönük stok zararýnýn karþýlanmasýnda baz alýnacak süreler belirtilmiþtir.
(EK-1 Liste Sütun R). Ýlaç sanayini temsil eden dernek ve sendikalarla saðlanan mutabakata raðmen,
zararý yukarýda belirtilen þekilde telafi etmeyen firmalarýn stokta bulunan ürünleri uygulamanýn
yürürlüðe girdiði tarihte daðýtým kanallarýna iade edilecektir.
Ayrýca, uygulamanýn baþladýðý tarihten itibaren ilan edilmiþ olan ýskonto oranlarýný uygulamayan
firmalarýn ürünleri eczane ve depolarca alýnmayacaktýr.
Diðer yandan, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün internet sitesinde, 18 Eylül
2009 tarihli ve 27353 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasýna Dair
Kararda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Karar'a istinaden %60 referans fiyat oranýna göre yeniden
düzenlenen Ýlaç Fiyat Listesi 22.10.2009 tarihinde yayýmlanmýþ olup, 04.12.2009 tarihinden itibaren
geçerli olacaktýr.
18.09.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanan Tebliðler ve Ýlaç Fiyatlarý Hakkýnda Karar gereðince,
kamu kurum ýskontosu artýþýna baðlý olarak ve referans fiyat uygulamasý nedeniyle gerçekleþecek
ilaç fiyat düþüþlerinden sonra oluþacak perakende satýþ fiyatlarýna ait listelerde SGK ve Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan deðiþiklikler yapýlmasý, ayrýca ilaç sanayi ve kamu arasýnda yapýlan görüþmelerde

24

farklý bir uzlaþmaya varýlmasý ihtimal dahilindedir. Bu durumda, yayýmlanacak olan listeler ve yeni
yürürlük tarihleri web sitemizden ayrýca duyurulacaktýr.
Uygulanacak olan ilaç fiyat indirimleri ve ýskonto artýþlarý sonucunda hedeflenmekte olan tasarrufun
eczaneler üzerinde yaratacaðý olumsuz ve yýkýcý etki ilgili tüm makamlara sunulmuþ ve tüm
platformlarda dile getirilmiþtir. Uygulamalarýn ilanýndan sonraki süreçte, Merkez Heyetimiz ve 51
Eczacý Odasý Baþkanýmýzýn imzasýyla yayýmlanmýþ olan deklarasyonlarda da tasarruf tedbirleri
hakkýndaki deðerlendirmelerimiz ve taleplerimiz açýklanmýþtýr.
Uygulamalarýn eczaneler üzerinde yaratacaðý kayýp hakkýnda hazýrlanan yönetici bilgi notu Bölge
Eczacý Odalarýna gönderilmiþ; TBMM 23.Dönem Milletvekillerine bilgilendirme dosyasý sunulmuþtur.
Ayrýca siyasi partilere bilgilendirme ziyaretleri yapýlmýþtýr.
Gelinen son noktada Saðlýk Bakaný Sayýn Prof.Dr.Recep Akdað ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Sayýn Ömer Dinçer tarafýndan, konunun Türk Eczacýlarý Birliðinin de hazýr bulunacaðý bir toplantýda
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Sayýn Ali Babacana sunulmasýna ve kalýcý bir çözüm bulunmak
üzere deðerlendirilmesi noktasýnda görüþ birliðine varýlmýþtýr. Sayýn Ali Babacana randevu talebimiz
sunulmuþ olup, kendileriyle yapýlacak görüþmelerin sonuçlarý en kýsa sürede odalarýmýz ve üyelerimiz
ile paylaþýlacaktýr.
Konu ile ilgili ekler web sitemizdedir.

MUSTAFA NEVZAT ÝLAÇ FÝRMASININ VADE VE TÝCARÝ ÝSKONTOLARLA ÝLGÝLÝ
YAPMIÞ OLDUÐU DÜZENLEMELER
2009-10-23
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB'den odamýza gelen yazý ile;
Ýlaç alým koþullarýyla ilgili, Servier, Merck Sharp&Dohme Ýlaçlarý Ltd.Þti, GlaxoSmithKline Ýlaçlarý
San. ve Tic. A.Þ, Novartis Ürünleri A.Þ, Deva Holding A.Þ, Pfizer Ýlaç Firmasý, Bilim Ýlaç Sanayi
Tic. A.Þ., Astra Zeneca Ýlaç Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, Bayer Türk Kimya ve Zentiva Saðlýk
Ürünleri A.Þ. tarafýndan, Birliðimizce belirlenen referanslara uygun olarak düzenlemeler yapýlmýþ
ve tarafýmýzca duyurulmuþtu.
Bu firmalara ilave olarak Mustafa Nevzat Ýlaç Sanayi A.Þ. ile Birliðimiz arasýnda yapýlan bir dizi
görüþme sonucunda, bu firmaca pazarlanan ürünlerin satýþ koþullarý ile ilgili yaptýðý düzenlemeler
21.10.2009 tarihinden itibaren geçerli olacak þekilde, 19.10.2009 tarihli yazý ve ekindeki listeler
ile Birliðimize bildirilmiþtir.
Eczanelerin yaþamýþ olduðu ekonomik sýkýntýlara hassasiyet gösteren Mustafa Nevzat Ýlaç Sanayi
A.Þ.ne teþekkür ederiz. Mustafa Nevzat Ýlaç Sanayi A.Þ. tarafýndan Birliðimize gönderilen söz
konusu yazý Ekte iletilmekte olup, konunun üyelerinize duyurulmasýný rica ederim.
Mustafa Nevzat Ýlaç Sanayii'nin Yazýsý web sitemizdedir.
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ÝLAÇ FÝYAT DÜÞÜÞLERÝ SÜRECÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME

2009-10-24

Bilindiði gibi, 18.09.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanan Tebliðler ve Ýlaç Fiyatlarý Hakkýnda
Karar ile, ilaç alanýnda son derece büyük, eczanelerimizin tamamýný ve hastalarýmýzý önemli ölçüde
etkileyecek bir dizi tasarruf tedbiri açýklanmýþtýr.
Hükümet, 14.6 milyar TL olarak ayýrdýðý ilaç bütçesinin 2009 yýlý sonuna kadar yaklaþýk 16 milyar
TL olarak gerçekleþeceði hesabýna dayanarak ortaya çýkan 1.4 milyar TLyi önce Haziran ayýndan
baþlayan global bütçe tartýþmalarýyla ilaç sanayinin karþýlamasý yöntemini hayata geçirmeye çalýþmýþ,
ancak sanayi masadan kalkýnca 18 Eylülde söz konusu mevzuatý yayýmlamýþtýr.
Hükümet, bu mevzuat sonucu ilaç fiyat düþüþlerinden elde edilecek tasarrufu 2.4 milyar TL olarak
planlamýþ, ancak mevzuat yayýmlanýnca gerek Birliðimiz, gerek ilaç sanayi, gerek IMS; bu tasarruf
tedbirlerinin sonucunda 3.3 Milyar TLlik bir küçülme olacaðýný hesaplamýþtýr.
Eczacý Odalarýmýza, 23 üncü Dönem milletvekillerimize, ilgili Bakanlara, parti gruplarýna gönderdiðimiz
bilgi notlarýnda da ifade ettiðimiz üzere, 3.3 Milyar TL tasarrufun eczacýlar açýsýndan anlamý, 815
milyon TLlik bir kayýptýr. Bu miktar, eczanelerimizin taþýyamayacaðý kadar aðýr bir yükün altýna
girmesi anlamýný taþýmaktadýr. Tüm eczanelerin sektörden aldýðý payýn yaklaþýk 3.6 milyar TL olduðu
deðerlendirildiðinde, 815 milyon TLnin büyüklüðü bir kez daha ortaya çýkmaktadýr. Bu, 40 bin TL
ortalama cirosu olan bir eczanenin cirosunun 31.6 bin TLye düþmesi, vergi sonrasý net karýnýn ise
3.300 TLden 1.780 TLye düþmesi anlamýný taþýmaktadýr. Eczacýlarýmýz, bu büyüklüðün ne demek
olduðunu, bu koþullar altýnda eczanelerimizi yaþatabilmenin mümkün olup olmadýðýný kendileri de
deðerlendireceklerdir.
Ýlaç sanayi ve kamu, küçülmenin toplam olarak 2.4 milyar TL ile sýnýrlanmasý konusunda görüþmelerini
sürdürmektedir. Eðer küçülme 2.4 milyar TL olarak gerçekleþirse bunun eczanelerimiz açýsýndan
karþýlýðý 543.5 milyon TL olacaktýr.
Ayný zamanda 14.12.2004te imzalanan Protokol sonucunda, eczacýlar tamamen kamu ve ilaç sanayi
arasýnda bir konu olan kamu kurum iskontolarýný taþýmak nedeniyle önemli bir zarara uðramaktadýr.
Bu zararýn da yýllýk 600 milyon TL civarýnda olduðu hesaplanmaktadýr.
Diðer yandan, ilaç fiyat düþüþleri, raflarýmýzdaki ilaçlarý daha yüksek bedelle alýp daha düþük bedelle
satmamýz anlamýný taþýdýðýndan, hem raflarýmýzýn bedelsiz kamulaþtýrýlmasý anlamýna gelmekte, hem
de vergi vs. açýsýndan sorunlar ortaya çýkartmaktadýr. Bu ilaç fiyat düþüþlerinden sonra stok
erimesinden kaynaklý zararýn ise 150-200 milyon TL civarýnda olacaðý hesaplanmýþtýr. Ancak, web
sitemizde de yayýnda olan 7444 sayý ve 22.10.2009 tarihli yazýmýzda duyurduðumuz gibi, bu konuda
ilaç sanayinin temsilcileri, Depocular Derneði ve TEKB ile, bu stok zararlarýnýn, uygulama tarihinden
itibaren her bir ilacýn alýþ vadesinin yarýsý kadar süre geriye giderek karþýlanmasý konusunda bir
uzlaþma saðlanmýþtýr. Bir baþka deyiþle, satýþ vadesi 60 gün olan bir ilaç, 2 Kasým 2009 tarihinden
itibaren ek kamu kurum iskontosu verecekse, 30 gün geriye giderek hesaplarsak (60 gün satýþ
vadesi /2), 3 Ekim 2009 tarihinden 2 Kasým 2009 tarihine kadar daðýtým kanallarý tarafýndan bizlere
fatura edilen ilacýn fiyat farký karþýlanacaktýr.
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Sorunun diðer bir boyutu, geriye doðru çýkan muayene ücretleri ve tüm itirazlarýmýza raðmen,
eczanelerimizden eskiden sadece çalýþanlardan ve sadece devlet ve üniversite hastaneleri için
muayene katýlým payý alýrken; yeni uygulama ile, tüm nüfustan ve tüm basamaklar için üstelik daha
da yüksek miktarlarda muayene katýlým payý alýnmasýdýr. Bizleri tahsildar durumuna düþürdüðü için
eski uygulamaya þiddetle itiraz ederken, bu yeni ve daha aðýr uygulamayý kabul etmemiz mümkün
deðildir.
Birliðimiz 17 Eylül 2009 tarihinden baþlayarak sayýn Bakanlar, SGK ve Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürlüðü
yetkilileri ile sayýsýz görüþme gerçekleþtirmiþtir. Bu görüþmeler devam etmekte olup, Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakaný Sayýn Ali Babacan koordinatörlüðünde ilgili Bakanlarýn da katýlacaðý bir
toplantýda sorun yeniden ele alýnacaktýr. Ancak BÝZE AÝT OLMAYAN BÝR BÜYÜMENÝN BEDELÝNÝN
BÝZLERDEN TAHSÝL EDÝLMESÝ KONUSUNDA ISRAR EDÝLDÝÐÝ TAKDÝRDE, ECZACI ÖRGÜTÜ BÝR
BÜTÜN HALÝNDE BU BEDELÝ ÖDEMEYECEÐÝNÝ AÇIKÇA ÝLAN EDECEKTÝR.
Bu noktada, 13 üncü Baþkanlar Danýþma Kurulu sonrasýnda Merkez Heyetimiz ve 51 Eczacý Odamýz
tarafýndan yayýmlanan sonuç deklarasyonunda da vurgulandýðý üzere, taleplerimiz þunlardýr:
YILLARDIR SÝSTEMLÝ BÝR BÝÇÝMDE SÜREN VE 18 EYLÜLDE YAYINLANAN MEVZUATLA DA SON
DARBEYÝ VURAN ECZANE YIKIMINDAN GERÝ DÖNÜLMESÝ ÝÇÝN;
Kamu ile ilaç þirketi arasýnda yapýlan bir alýþveriþe zorla aracý edilmemizden doðan kamu kurum
ýskontolarýnýn yükünün eczane üzerinden alýnmasýný,
Eczanelerin ilaç alým koþullarýnýn sadeleþmesi ve Ýlaç Fiyat Kararnamesinin deðiþtirilerek eczacýlarýn
kâr oranlarýnýn yükseltilmesini,
Eczacýlara meslek hakký verilmesini istiyoruz.
Bu taleplerin Birliðimiz Merkez Heyeti ve Oda Yöneticilerimiz dýþýnda, tüm meslektaþlarýmýz tarafýndan
her türlü platformda ve mümkün olan tüm araçlarla dile getirilmesinin son derece önemli olduðu
bir eþikte bulunuyoruz.
Diðer yandan, eczacý karlýlýðýnýn artýrýlmasý noktasýnda, bazý eczacý odalarýmýz tarafýndan yayýmlanan
18 Eylül 2009 Fiyat Kararnamesi ve Saðlýk Uygulama Tebliðinde Yapýlan Deðiþiklikler ve Olasý
Sonuçlarý baþlýklý çalýþmanýn 12 inci sayfasýnda yer alan Sayýn Saðlýk Bakaný tarafýndan Ýlaç Fiyat
Kararnamesinde eczacý kar hadlerinin yüzde 30 olarak yeniden deðerlendirmesi önerisi yapýldýðý
ifadesi, kasti olmamakla birlikte, yanlýþ anlaþýlmaya müsait olduðundan, bir açýklama yapýlmasý
gereði doðmuþtur. Sayýn Bakan, eczacýlarýmýzýn uðradýðý zararlarýn telafisi ile ilgili eczacý kar oranlarýnýn
artýrýlmasý talebimize karþýlýk, Ýlaç Fiyat Kararnamesi ile belirlenen karlýlýk dýþýnda eczanelere girdi
saðlayan ticari iskonto, vade ve mal fazlasý vb. unsurlarýn bu talebimizi zaten yerine getirdiðini ifade
etmiþ ve söz konusu talebimizi ticari iskonto, vade ve mal fazlalarý ile iliþkilendirmiþtir. Bizlerin bu
noktadaki tutumu, eþit daðýlmayan mal fazlalarý, Ýlaç Fiyat Kararnamesi ile güvence altýna alýnmamýþ
ticari iskontolar gibi uygulamalar yerine, bütün bunlardan doðan miktarýn Ýlaç Fiyat Kararnamesinde
eczacý karlýlýðýna yansýtýlmasýnýn temel taleplerimizden olduðu, ancak bu talebimizin Birliðimiz ve
ecza kooperatiflerimiz tarafýndan hazýrlanmakta olan çalýþma tamamlanýp, Baþkanlar Danýþma
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Kurulumuzda tartýþýlýp karara baðlandýktan sonra ayrýca arz edileceði ifade edilmiþtir. Öncelikle, son
mevzuat deðiþikliðinden doðan zararlarýmýzýn telafisi noktasýnda somut adýmlar görmek istediðimiz
ve birkaç hesabýn birbirine karýþtýrýlmasýnýn endiþe verici sonuçlara yol açmasýndan duyduðumuz
kaygý dile getirilmiþtir.
Özet ve sonuç olarak, Birliðimiz, Merkez Heyeti ve 51 Eczacý Odamýzýn yayýmladýðý deklarasyonda
olduðu gibi, emeðimizle ürettiðimiz kaynaklarýn bedelsiz kamulaþtýrýlmasýna, emeðimizin yok
sayýlmasýna, insanlýk tarihi boyunca var olan eczacýlýk mesleðinin tahsildarlýða indirgenmesine,
eczanelerimizin kapanmasýna, halk saðlýðýyla oynanmasýna seyirci kalmamaya kararlýdýr.
Büyümeyi biz yaratmadýk, bedelini de ödemeyeceðiz!
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ

FÝYAT DÜÞÜÞLERÝNDEN DOLAYI ECZANELERÝMÝZÝN ERÝMESÝNE SEYÝRCÝ
KALMAYIN! TIKLAYIN!
2009-10-24
Deðerli Meslektaþlar,
Bilindiði gibi, 18.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Tebliðler ve Ýlaç Fiyatlarý Hakkýnda
Karar ile yapýlan düzenlemeler ile ilgili olarak izlenen süreç, ilgili Bakanlýklar ve Kurum yetkilileri
ile yapýlan görüþmeler ve sürdürülen çalýþmalar Bölge Eczacý Odasý yazýlarý ve TEB web sitesinde
yayýmlanan duyurular ile aktarýlmaktadýr.
Birliðimiz tarafýndan sürdürülen çalýþmalara katký saðlanmasý amacýyla, saðlýkta alýnan tasarruf
tedbirlerin ile ilgili uygulamalarýn ve düzenleme deðiþikliklerinin, eczaneler üzerinde yaratacaðý
olumsuz etkiler konusunda meslektaþlarýmýzýn kendi tepkilerinin ve deðerlendirmelerinin, ilgili
Bakanlýklara ve yetkili mercilere sunulabilmesi amacýyla, Türk Eczacýlarý Birliði web sitesinde bir
e-posta gönderim sistemi oluþturulmuþtur.
Bu e-posta gönderim sistemi kullanýlarak,
- Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Ali Babacana,
- Saðlýk Bakaný Sayýn Prof.Dr.Recep Akdaða,
- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçere,
- Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Nihat Tosuna,
- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Birol Aydemire,
- Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi (BÝMER)e,
- Saðlýk Bakanlýðý Ýletiþim Merkezi (SABÝM)e
Elektronik posta gönderilebilecektir.
http://www.teb.org.tr/teb/posta/px.php linkinden mesajýnýzý ve düþüncelerinizi elektronik posta
yolu ile gönderebilirsiniz,.
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SGK DENETÝMLERÝ HAKKINDA

2009-10-26

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere SGK tarafýndan 06.07 2009 tarihinde Saðlýk hizmeti sunucularýnýn denetim usul
ve esaslarý konulu 2009/89 sayýlý genelge yayýmlanmýþtýr. Türk Eczacýlarý Birliði Genelgenin yasa
ve protokole aykýrý maddeleri ile ilgili deðiþikliklerin yapýlmasý için giriþimlerde bulunmuþ ve ayný
zamanda genelgenin iptali için de Danýþtayda dava açmýþtýr. Dava devam etmekle birlikte SGKnýn
02.09.2009 sayýlý yazýsý ile eczane denetimlerinin 2009 yýlý SGK protokolüne uygun þekilde yapýlmasý
gerektiði tüm SGK Ýl Müdürlüklerine bildirilmiþti.
Bu genelgeye göre SGK, en az yýlda bir kez olmak üzere, tüm eczaneleri denetleyecektir. Bu
maddeye istinaden de SGK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü bölgemizde planlý eczane denetimlerine
baþlamýþtýr. Yapýlan denetlemelerde SGK denetçi eczacýlarý ile birlikte Odamýz Yönetim Kurulu
üyeleri de hazýr bulunmuþlardýr.
Denetlemelerde hazýr bulunan yönetim kurulu üyeleri ve SGK denetçi eczacýlarý ile yapýlan
görüþmelerde, denetlemelerin protokol hükümlerine uygun olduðu ancak, bir çok meslektaþýmýz
tarafýndan 2009 SGK protokolünün uyarý ve ceza gerektiren durumlarý içeren ilgili maddelerinin
tam anlaþýlamadýðý gözlemlenmiþtir. Meslektaþlarýmýzýn maðdur olmamalarý için ilgili protokolün
ceza ve uyarý gerektiren durumlarý içeren maddeleri ve SGK denetleme tutanaðý örneði aþaðýda
tekrar aktarýlmýþtýr.
SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU KAPSAMINDAKÝ KÝÞÝLERÝN TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ ÜYESÝ
ECZANELERDEN ÝLAÇ TEMÝNÝNE ÝLÝÞKÝN PROTOKOL
6. SÖZLEÞMENÝN FESHÝ VE CEZAÝ ÞARTLAR
6.3. Cezai þart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleþme yapýlmayacak süreler aþaðýda
belirtilmiþtir.
6.3.1. Reçetede yazýlan ilacýn eczanede bulunduðu halde eczanede bulunan ilacýn verilmediðinin
ve/veya reçete karþýlamada reçete veya hasta seçimi yapýldýðýnýn ve/veya reçete sahibinin kurallara
uygun yazýlmýþ ve provizyon sisteminin onay verdiði reçetesinde yer alan ilacý hastaya bedeli
karþýlýðýnda satýldýðýnýn tespiti halinde, eczane yazýlý olarak uyarýlýr, tekrarý halinde sözleþme feshedilir
ve 2 (iki) ay süre ile sözleþme yapýlmaz.
6.3.2. Eczanede yapýlan denetimlerde, eczacý, eczane çalýþanlarý ve bakmakla yükümlü olduklarý
kiþiler hariç, bu protokol kapsamýndaki kiþilere ve TEB ile ilaç hizmeti sunumuna yönelik olarak
protokol imzalamýþ diðer kurum mensuplarýna ait saðlýk karneleri ve/veya saðlýk raporu (aslý veya
fotokopisi) bulundurulduðunun tespiti halinde 250 TL cezai þart uygulanarak eczane yazýlý olarak
uyarýlýr, tekrarý halinde 250 TL cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile
sözleþme yapýlmaz. Ancak eczanede bulunan karne veya saðlýk raporu sayýsýnýn (aslý ve ya
fotokopisi) 10 (on) un üzerinde olmasý halinde uyarý yapýlmaksýzýn sözleþme feshedilir ve 3 ay
süreyle sözleþme yapýlmaz.
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6.3.3. Eczanenin Kuruma fatura ettiði reçetelerde bulunmasý gereken ve reçete muhteviyatý ilaçlarýn
reçete sahibine ya da yakýnýna teslim edildiðine iliþkin imzanýn, reçete sahibine veya ilaçlarýn teslim
edildiði yakýnýna ait olmadýðýnýn tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 katý tutarýnda cezai þart
uygulanarak eczacý yazýlý olarak uyarýlýr, tekrarý halinde reçete bedelinin 5 katý tutarýnda cezai þart
uygulanarak sözleþme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleþme yapýlmaz.
6.3.4. Reçetelere orijinal ambalajýndan kesilmiþ ilaç fiyat kupürleri ve barkodu yerine ilaç kutusunun
her hangi bir yerinden ilaç ismi taþýyan kýsýmlarýnýn reçetede kupür yerine kullanýlarak Kuruma
fatura edilmesi durumunun ilk tespitinde kupür tutarýnýn 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak
eczacý yazýlý olarak uyarýlýr, tekrarý halinde kupür tutarýnýn 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak
sözleþme feshedilir ve 6 (altý) ay süre ile sözleþme yapýlmaz.
6.3.5. Sözleþmesi feshedilen eczaneye ait reçetelerin Kurum ile sözleþmeli eczane tarafýndan
Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 katý cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir
ve 6 (altý) ay süre ile sözleþme yapýlmaz.
6.3.6. Hekim numunesi olan ilaçlara ait fiyat kupürlerinin Kuruma fatura edildiðinin tespiti halinde
kupür tutarýnýn 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak eczane yazýlý olarak uyarýlýr, tekrarý halinde
kupür tutarýnýn 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 1(bir) yýl süre ile
sözleþme yapýlmaz.
6.3.7. Eczanede yapýlan incelemeler sonucunda reçete karþýlýðý bulunmayan ve kime ait olduðu
ispatlanamayan ve bedeli en fazla 500 TL olan, ilaç kupürlerinin veya kupürü kesilmiþ ilaçlarýn
bulunmasý durumunda, yazýlý uyarý yapýlýr. Belirtilen bedelin üstünde kupür veya kupürü kesilmiþ
ilaç tespit edilmesi halinde kupür bedelinin/kupürü kesilmiþ ilaç bedelinin 5 katý tutarýnda cezai
þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 6 ay süreyle sözleþme yapýlmaz.
Bu fiilin/fiillerin tekrarý halinde kupür bedelinin/kupürü kesilmiþ ilaç bedelinin 5 katý tutarýnda cezai
þart uygulanýr ve sözleþme feshedilerek 1 (bir) yýl süreyle sözleþme yapýlmaz.
6.3.8. Eczane provizyon sistemine reçete giriþinde; reçetede kayýtlý ilaç/ilaçlar yerine pahalý ilaç
barkodunun okutularak ucuz olanýnýn verilmesi, (SUT eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi Eþdeðer
Ürün Grubu sütununda yer almayan ilaçlar için) ve pahalý ilaç üzerinden fatura düzenlenmesinin
tespiti halinde fatura edilen bu ilaç/ilaçlara ait bedelin 5 katý tutarý cezai þart uygulanarak eczane
yazýlý olarak uyarýlýr, tekrarý halinde fatura edilen bu ilaç/ilaçlara ait bedelin 5 katý tutarý cezai þart
uygulanarak sözleþme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleþme yapýlmaz.
6.3.9. Reçetede yazýlý ilaç yerine farmasötik eþdeðer olmayan ilaç verilmesi durumunda, yanlýþ
verilen ilaç bedelinin 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak eczane yazýlý olarak uyarýlýr, tekrarý
halinde ilaç bedelinin 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 3 ay süre ile
sözleþme yapýlmaz.
6.3.10. Hasta veya hasta yakýnýna teslim edilmeyen ilaçlara ait fiyat kupürlerinin yer aldýðý reçetelerin
Kuruma fatura edildiðinin tespiti halinde kupür bedelinin 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak
eczane yazýlý olarak uyarýlýr. Tekrarý halinde ilaç bedelinin 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak
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sözleþme feshedilir ve 6 (altý) ay süre ile sözleþme yapýlmaz. (Kurum tarafýndan yapýlacak soruþturma
neticesinde hastaya teslim edilmek üzere eczanede bekletildiði saptanan ilaçlar hariçtir).
6.3.11. Bozuk veya gayri saf ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katý tutarýnda cezai þart
uygulanarak eczanenin sözleþmesi feshedilir 3 ay süre ile sözleþme yapýlmaz.
Son kullaným tarihi geçmiþ ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katý tutarýnda cezai þart
uygulanarak eczane yazýlý olarak uyarýlýr. Tekrarý halinde verilen ilaç bedelinin 5 katý tutarýnda cezai
þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleþme yapýlmaz.
6.3.12. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptýðý haller hariç olmak üzere, alýnmasý gereken ilaç
katýlým paylarý ve/veya poliklinik muayene katýlým payý tahsil etmeyen veya hastaya iade eden
eczacýlara, ilk tespitte tahsil edilmeyen katýlým paylarýnýn 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak
eczane yazýlý olarak uyarýlýr, yazýlý uyarýya raðmen tekrarý halinde sözleþme feshedilir ve 6 (altý) ay
süre ile sözleþme yapýlmaz. (Tespit iþlemi Kurumca yapýlabileceði gibi ilgili eczacý odasý tarafýndan
da yapýlabilir. Tespit iþleminin, ilgili eczacý odasý tarafýndan yapýlmasý ve Türk Eczacýlarý Birliði
Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazýlý olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafýndan madde
hükümleri uygulanýr. Eczacý odasý tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayýna istinaden yapýlan iþlemlerin
yargý kararý ile haksýz yapýldýðýna karar verilmesi durumunda, eczacýnýn uðradýðý her türlü maddi
ve manevi zarar, tespiti yapan eczacý odasý ile Türk Eczacýlarý Birliðince müteselsilen karþýlanýr.
Ancak Kurum aleyhine dava açýlmasý halinde, açýlan dava Türk Eczacýlarý Birliðine ihbar edilir.
Eczacý tarafýndan, poliklinik muayene katýlým payý tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde
uygulanacak cezai þart tutarýnýn hesaplanmasýnda (5.1) numaralý madde hükmü uygulanmaz.
Provizyon sisteminde, eþdeðer ilaç uygulamasý nedeniyle oluþan fiyat farklarýnýn eczane tarafýndan
tahsil edilmediðinin tespiti halinde, bu madde hükmü uygulanýr.
6.3.13. Resmi veya özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýna ait ilaçlarýn kupürlerinin veya bedeli daha
önce ödenmiþ reçetelere ait kupürlerin Kuruma fatura edildiðinin tespit edilmesi halinde kupür
tutarlarýnýn 5 katý cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 2 (iki) yýl süre ile sözleþme yapýlmaz.
(Resmi veya özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýna ait ilaçlarýn daðýtým kanallarýndan sehven eczanelere
satýldýðý haller hariç.)
6.3.14. Hekim tarafýndan reçeteye eklenerek hastaya verilen ilaçlar hariç olmak üzere, reçeteye
sonradan ilaç eklenerek Kuruma fatura edildiðinin tespiti halinde reçete bedelinin 5 katý tutarýnda
cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 2 (iki) yýl süre ile sözleþme yapýlmaz.
6.3.15. Kuruma fatura edilen reçetede yada reçete ekinde bulunmasý gereken belgelerde (týbbi
bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) eczacý veya eczane çalýþanlarý tarafýndan tahrifat yapýldýðýnýn
tespiti halinde reçete bedelinin 5 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 2
(iki) yýl süre ile sözleþme yapýlmaz.
6.3.16. Eczanede bulunduðu tespit edilen saðlýk karnelerinin kullanýlarak Kurumun zarara uðratýldýðýnýn
tespiti halinde Kurumun uðradýðý zararýn 10 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir
ve 2 (iki) yýl süre ile sözleþme yapýlmaz.
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6.3.17. Herhangi bir kartona, kaðýda veya benzeri bir zemine sürþarj etiketi yapýþtýrýlarak reçeteye
eklenmesi, sürþarj yoluyla mükerrer satýþ yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere þeklinde
kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi durumunun tespiti halinde bu
kupürlerin 5 katý tutarý cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 2 (iki) yýl süre ile sözleþme
yapýlmaz.
6.3.18. Kurumca yapýlan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeðe aykýrý, hayali reçete
kaydýnýn yapýlmasý durumunun tespiti halinde reçete bedelinin 5 katý tutarý cezai þart uygulanarak
sözleþme feshedilir ve 2 (iki) yýl süre ile sözleþme yapýlmaz. Ancak bu durumun sehven yapýldýðýnýn
eczacý tarafýndan bildirilmesi ve Kurumca kabul edilmesi halinde bu hüküm uygulanmaz.
6.3.19. Eczacý yada eczane çalýþanlarýnca Kurumu zarara uðratmak amacýyla kasýtlý olarak Kuruma
sahte ilaç fiyat kupürü veya sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiðinin tespiti halinde reçete
bedelinin 10 katý tutarýnda cezai þart uygulanarak sözleþme feshedilir ve 2 yýl süre ile sözleþme
yapýlmaz. Uygulanacak cezai þart 10.000 TLden az olamaz.
Ancak, söz konusu sahte kupür veya sahte reçete veya sahte raporun eczacýnýn kastý dýþýnda
üçüncü kiþilerin dahli ile Kuruma fatura etme iþlemi gerçekleþtirilmiþ ise bu madde hükmü
uygulanmaz.
6.3.20. Eczacý, Kurum ile Kuruma baðlý vakýf, dernek gibi kuruluþlara baðýþ yapamaz, hediye vb.
þekilde katkýda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleþme feshedilir, bir yýl süre
ile sözleþme yapýlmaz. Tespit iþlemi Kurumca yapýlabileceði gibi ilgili eczacý odasýnca da yapýlabilir.
Tespit iþleminin, ilgili eczacý odasýnca yapýlmasý ve Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetince
onaylanarak Kuruma yazýlý olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapýlýr. Yargý kararý ile haksýz
yapýldýðýna karar verilen tespitler nedeniyle sözleþmesi feshedilen eczacýnýn uðradýðý her türlü
maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacý odasý ile Türk Eczacýlarý Birliðince müteselsilen
karþýlanýr. Ancak Kurum aleyhine dava açýlmasý halinde, açýlan dava Türk Eczacýlarý Birliðine ihbar
edilir.
6.3.21. Muvazaalý olarak eczane iþlettiði tespit edilen eczacý ile sözleþme yapýlmaz. Sözleþme
yapýlmýþ ise feshedilir ve bir daha sözleþme yapýlmaz.
6.3.22. Eczacý tarafýndan, eczanenin unvanýnýn ve/veya mesul müdürünün deðiþmesi halinde
unvanýn deðiþtiði ve/veya mesul müdürün ayrýldýðý gün yazýlý olarak Kuruma bildirilir ve Kurum
tarafýndan bu tarih itibariyle reçete giriþi durdurulur mesul müdürün sözleþme yapmaya engel
halinin olmamasý halinde sözleþme devam eder ve reçete giriþi açýlýr, aksi halde sözleþme feshedilir.
6.3.23. Eczanenin unvanýnýn veya sahip ve mesul müdürünün deðiþmemesi þartýyla ayný il sýnýrlarý
içindeki nakil veya adres deðiþikliðinin, ruhsat fotokopisinin de eklenerek dilekçe ile deðiþikliðin
gerçekleþtiði günden itibaren 15 (onbeþ) iþ günü içerisinde Kuruma bildirilmesi halinde yeni bir
sözleþme yapýlmasýna gerek yoktur. Bu þekildeki nakil veya adres deðiþikliðinin süresinde
bildirilmemesi halinde gecikilen her gün için eczacý tarafýndan 100 TL ödenir. Ödenecek cezai þart
1000 TLyi geçemez.
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6.3.24. Eczaneler, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne þekilde olursa olsun,
kurumlar, hekimler, diðer saðlýk kurum ve kuruluþlarý ve üçüncü þahýslarla kurye þirketleri ile açýk
veya gizli iþbirliði yapamaz, simsar kurye elemaný ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz,
reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. Ýnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri
yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karþýlanmaz.
Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleþme feshedilir ve 1 (bir) yýl süre ile sözleþme yapýlmaz.
Tespit iþlemi Kurumca yapýlabileceði gibi ilgili eczacý odasýnca da yapýlabilir. Tespit iþleminin, ilgili
eczacý odasýnca yapýlmasý ve Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazýlý
olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapýlýr. Yargý kararý ile haksýz yapýldýðýna karar verilen
tespitler nedeniyle sözleþmesi feshedilen eczacýnýn uðradýðý her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti
yapan eczacý odasý ile Türk Eczacýlarý Birliðince müteselsilen karþýlanýr. Ancak Kurum aleyhine dava
açýlmasý halinde, açýlan dava Türk Eczacýlarý Birliðine ihbar edilir.
Protokolün 3.7 Maddesi uyarýnca Bölge Eczacý Odasý koordinasyonluðunda yapýlan reçete daðýtým
iþlemleri bu madde kapsamýnýn dýþýndadýr.
SGK ECZANE DENETÝM TUTANAÐI FORMUNA WEB SÝTEMÝZDEN ULAÞABÝLÝRSÝNÝZ.

23 EKÝM 2009 TARÝHÝNDE OSMANÝYEDE YAPILAN BÖLGE ECZACI ODALARI
TOPLANTISI SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
2009-10-26
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Adana, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Mersin, Hatay, Osmaniye, Adýyaman Eczacý Odalarý
23 Ekim 2009 tarihinde Osmaniyede yapýlan toplantý sonucunda aþaðýdaki konularý eczacý
kamuoyuyla paylaþmaya karar vermiþlerdir.
Dünyada yaþanan liberal deðiþiklerle birlikte ülkemiz ve mesleðimizde hýzla deðiþmektedir.
Yaþanan deðiþikliklerle ülkemiz insaný ve mesleðimiz adýna olumlu yansýmalar beklenirken;
tam tersine yeni getirilen uygulamalar eczacýlýk hizmetinin sunumunu aðýrlaþtýrmakta ve
hastanýn saðlýk hizmetine ve ilaca ulaþýmý zorlaþtýrmaktadýr. Bu anlamda;
1. 1. Basamak saðlýk hizmetlerinde 2 tl muayene katýlým uygulamasý baþta anayasamýz
olmak üzere 5510 sayýlý SSGSS ve aile hekimliði yasalarýna aykýrýdýr.
2. ve 3. basamak saðlýk hizmetlerinde muayene katýlým payýnýn 8 TL, özel saðlýk hizmetlerinde
15 TL olmasý sosyal devlet anlayýþýna aykýrý olduðu gibi saðlýðýn paralý hale getirilme çabasýnýn
en büyük göstergesidir.
2. Cumhuriyet tarihinin ARTIK YETER SLOGANIYLA ANLAM BULAN en büyük eczacý
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mitinginin baþlýca nedenlerinden olan Muayene katýlým paylarýnýn eczaneler tarafýndan
tahsilâtýnýn yapýlmasý 18 Eylül 2009 tarihli Tebliðler ile daha aðýr bir þekilde geri getirilmesi
kabul edilemez.
3. Eczacý kamuoyu 6197 sayýlý yasamýzýn yýllarca deðiþtirilmesi beklentisiyle oyalandý.
TEB ve Eczacý Odalarýmýzýn ortak mutabakatý olmadan yasa deðiþikliði kabul edilemez
4. Kamu Kurum Iskontosu, 2004 protokolü ile % 4 oraný ile eczacý kamuoyunun gündemine
girdi. Baþta geçici bir uygulama olarak gündeme gelen KKÝ daha sonra tek taraflý bir dayatma
ile % 11 e yükseltildi. 18 Eylül 2009 tarihli Teblið deðiþikliði ile yine tek taraflý olarak KKÝ bir
gecede % 11+13=24 e yükseltildi. Alým-satým ve KDV den kaynaklanan zararýmýzýn katlanarak
artmasý zamanla eczacýlýk hizmetinin devamlýlýðýný tehlikeye sokmaktadýr.
5. Meslek hakkýmýz günlük tartýþmalarýn dýþýnda deðerlendirilerek yasal zemine oturtulmalý
ve bu günkü koþullarda pazarlýk konusu yapýlmamalýdýr.
6. KKI artacak ilaçlarda üretici firmalarýn bu ýskontolarý yapacaklarý konusunda ilgili
birimlerden gerekli taahhüt alýnmalý ve uygulamadan önce yayýnlanmalýdýr. Tersi durumda
doðacak olan kaotik ortamda eczacýlýk ve ilaç hizmetlerinin sürdürülmesi mümkün olmayacaktýr.
7.

Gelinen þartlar itibari ile eczacý kar oranlarýnýn arttýrýlmasý zorunlu hale gelmiþtir.

8. Yukarýda sayýlan konularla TEBnin ilgili kurumlarla yaptýðý görüþmeler devam etmektedir.
Eczacý kamuoyu bu görüþmelerin olumlu sonuçlarý beklentisi içerisindedir. Tüm bu nedenlerle
TEBni bir eylem planý hazýrlamaya ve belirlenecek bir takvim içerisinde uygulamaya geçirerek
daha somut giriþimler yapmaya davet ediyoruz.
Saygýlarýmýzla,
4.Bölge Adana Eczacý Odasý
8.Bölge Gaziantep Eczacý Odasý
14.Bölge Kahramanmaraþ Eczacý Odasý
25.Bölge Mersin Eczacý Odasý
28.Bölge Hatay Eczacý Odasý
48.Bölge Osmaniye Eczacý Odasý
51.Bölge Adýyaman Eczacý Odasý
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YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ FAÝZ ORANLARI YENÝDEN DÜZENLENDÝ
2009-10-27

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;

Türk Eczacýlarý Birliði Yardýmlaþma Sandýðýndan üyelerimize T.Ýþ Bankasý aracýlýðýyla kullandýrýlan
kredilerde, mevcut kredi kullandýrým faiz oranýmýz aylýk %1,05 (yýllýk %7,36) olarak uygulanmaktaydý.
Piyasa faiz oranlarýndaki düþüþ dikkate alýnarak, bu oran aylýk %0,99 (yýllýk % 6,94) olarak yeniden
belirlenmiþtir.
Buna göre, Türk Eczacýlarý Birliði Yardýmlaþma Sandýðýndan T.Ýþ Bankasý aracýlýðýyla kullandýrýlacak
kredi oranlarý ve geri ödeme tablosu 27.10.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere web
sitemizde yer alan þekilde yeniden düzenlenmiþtir.

2 KASIM'DA FÝYATI DÜÞECEK 700 KALEM ÝLAÇ DAÐITIM KANALLARINA ÝADE
EDÝLECEKTÝR
28-10-2009
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Türk Eczacýlarý Birliði 28/10/2009 tarihinde 2 KASIM'DA FÝYATI DÜÞECEK 700 KALEM
ÝLACIN ÝADESÝ HAKKINDA yazýsýna istinaden;
Bölgemizde mevcut daðýtým kanallarý yöneticileri ile bir görüþme yapýlmýþ ve bu görüþmede
baþta hastalarýmýz olmak üzere eczanelerimizi ve daðýtým kanallarýný maðdur etmeyecek bir
yöntem belirlenmiþtir. Buna göre;
·Meslektaþlarýmýzýn aþaðýdaki listelerden herhangi birinde, eczane stoklarýnda mevcut bulunan
ilaçlarýn kutu adetlerini (Ýlaç formlarýna dikkat ederek) belirtmeleri gerekmektedir.
·Meslektaþlarýmýzýn bu listeyi iki nüsha olarak hazýrlamalarý gerekmektedir. Hazýrlanan listenin
biri eczanede kalacak, diðeri ise iade fatura örneði için ilgili daðýtým kanalýna
gönderilecektir.(Dileyen meslektaþýmýz bu listeyi mail ile ilgili daðýtým kanalýna iletebilir.)
·Daha sonra daðýtým kanalýndan gelen iade fatura örneðine göre Ekim sonu itibari ile (en son
31/10/2009) eczane tarafýndan iade faturasý kesilir.
·Kesilen iade faturasý ve ilaçlar, en geç 31/10/2009 Cumartesi mesai bitimine kadar ilgili
daðýtým kanalýna iade edilmelidir.
·Ýade edilecek ilaç kolilerinde ve ilaç listelerinde eczane ismi mutlaka bulunmalýdýr.
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·Daðýtým kanallarý yeni ýskonto oranlarý ile iade edilen ilaçlarý eczaneye fatura ederek
gönderecektir.
NOT: Konu ile ilgili deðiþiklik olduðunda ivedilikle meslektaþlarýmýza bildirilecektir.
Daðýtým Kanallarý ilgili elektronik posta adresleri:
AS ECZA DEPOSU ADANA ÞUBESÝ: m.olmez@asecza.com.tr
GÜNEY ECZA KOOP_EDAK: cezmiy@edak.org.tr
HEDEF ALLIANCE ADANA ÞUBESÝ: fethialkan@hedefalliance.com.tr,
SELÇUK ECZA DEPOSU ADANA ÞUBESÝ: m.diri@selcukecza.com.tr
Mail atacaklar için ilaç listesi için web sitemizi ziyaret ediniz
Elden liste teslim edecekler için kolaylaþtýrýlmýþ ilaç listesi web sitemizi ziyaret ediniz
Konu ile ilgili TEB duyurusu aþaðýdaki gibidir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan 18.09.2009 tarih 27353 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliðin 3.Maddesinde
yer alan
20 Yýllýk olarak belirlenmiþ ilaçlardan eþdeðer grubu olanlarýn perakende satýþ fiyatý 10.00
TL nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz ýskonto %11+%13 birlikte)
ýskonto uygulanacaktýr hükmü gereðince, kurumun web sitesinde Ýlave Iskonto Uygulanacak
20 Yýllýk Ýlaç Listesi yayýmlanmýþtýr.
2 Kasým 2009 tarihinde yürürlüðe girecek olan uygulama kapsamýnda, bu listede yer alan
ilaçlarda meydana gelecek fiyat düþüþü nedeniyle eczanelerde oluþacak olan stok zararýnýn
telafi edilmesi için Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan ilaç firmalarý, daðýtým kanallarý ve ecza
kooperatifleri ile bir dizi görüþme gerçekleþtirilmiþ olup bunlarýn sonucunda;
- Eczacýnýn stok zararýný tamamen karþýlayacak,
- Ýlaç fiyat düþüþlerinin gerçekleþeceði günlerde, ilaç temin hizmetinin ve hastalarýn ilaca
ulaþýmýnýn kesintiye uðramadan devam etmesini saðlayacak,
- Depo/daðýtým kanalý, sanayi stoklarýna bazý sahte ilaçlarýn karýþmasý riskini ortadan kaldýracak,
- Depolarýn, ecza kooperatiflerinin ve firmalarýn mevcut iþleyiþi açýsýndan en uygulanabilir
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yöntemin belirlenmesi için bir çalýþma yapýlmýþ, konu hakkýnda Birliðimiz tarafýndan önerilen
yöntemler daðýtým kanallarý ve üreticiler ile görüþülerek, yukarýda belirlenen prensiplere en
uygun olduðu deðerlendirilen yöntem belirlenerek ilgi yazýmýz ile duyurulmuþtur.
Ancak duyurumuzun yayýmlanmasý sonrasýndaki süreçte, eczacý odalarýmýz tarafýndan, bu
yöntemin, özellikle ecza depolarýndan kurye servisi alamayan ilçelerde ve beldelerde yer
alan önemli miktardaki üyelerinin stok zararýný karþýlamayacaðý ve uygulamada sýkýntý
yaratabileceði ifade edilmiþtir. Çok sayýda eczacý odamýz tarafýndan da, ilaç sanayi tarafýndan
bugüne kadar yapýlmýþ olan bildirimlerin aksine, eczacý zararýnýn, taahhüt edildiði biçimde
karþýlanmadýðý, uygulamada önemli aksaklýk ve maðduriyetlerin yaþandýðý ifade edilmiþtir.
Ýlaç sanayini temsil eden dernek ve sendikalar tarafýndan da, üyelerimizin stok zararlarýnýn
karþýlanmasýna yönelik olarak yapýlan toplantýlarda sözlü olarak görüþ ve önerilerini ifade
etmelerine raðmen; bu konuda yazýlý taahhütte bulunmalarýnýn yada üyelerini bu konuda
baðlayýcý þekilde yönlendirmelerinin Rekabet Hukuku açýsýndan mümkün olmadýðý ifade
edilmiþtir.
Birliðimiz tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucunda, üyelerimizin uðrayacaklarý stok
zararlarýnýn tam ve eksiksiz olarak karþýlanmasýný ve ülke genelinde uygulama bütünlüðünün
saðlanmasýný teminen;
02.11.2009 tarihinde ilave kamu kurum iskontosu uygulamasýna baþlayacak olan Ekli
listedeki 700 (yediyüz) kalem ürünün o tarihten önce depolara toplu halde iadelerinin yapýlmasý
kararlaþtýrýlmýþ olup, uygulamanýn 02.11.2009 Pazartesi Günü baþlayacaðý göz önüne alýnarak,
iade iþlemleri için 30-31 Ekim 2009 tarihleri belirlenmiþtir.
Ýade sürecinin meslektaþlarýmýz açýsýndan sorunsuz biçimde uygulanmasý için, Bölge Eczacý
Odalarýmýzýn bölgelerindeki ecza kooperatifleri ve ecza depolarý ile iletiþime geçmeleri ve
üyelerinin, 30-31 Ekim 2009 tarihlerinde, listedeki fiyatý düþecek olan ürünlerden stoklarýnda
bulunanlarýn tamamýnýn iadelerini gerçekleþtirmelerini saðlamalarý büyük önem taþýmaktadýr.
Ayrýca 02.11.2009 tarihinden itibaren yürürlüðe girecek ilave ýskonto uygulamasý kapsamýnda
yer alan ilaçlar için; ilaç firmasýnýn %11+%13 ýskonto uygulamasýna geçeceði öngörülmekle
birlikte; bu ürünlerin firmalar tarafýndan daðýtým kanallarýna, daðýtým kanalýndan da eczaneye
satýþý aþamasýnda anýlan ýskontolarýn uygulanýp uygulanmadýðýna dikkat edilmesi gerekmektedir.
Iskontolarý Tebliðe uygun olarak faturalara yansýtýlmayan ürünlerin eczanelerce alýnmayarak
Birliðimizin konudan en ivedi biçimde haberdar edilmesi gerekmektedir.
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TEB WEB SÝTESÝ ÜZERÝNDEN YAPILACAK OLAN ÝADE ÝÞLEMLERÝ VE SÜREÇ
HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
31-10-2009
Deðerli Meslektaþlar,
TEB internet sitesi üzerinden yapýlacak olan depolara iade listelerinin hazýrlanmasý ve geliþmeler
hakkýnda TEB'in yazýsý aþaðýdaki gibidir;
02.11.2009 tarihinde yürürlüðe girecek olan Ýlave kamu kurum ýskontosu uygulanacak ilaç listesi
ile ilgili olarak; Birliðimiz tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucunda, üyelerimizin uðrayacaklarý
stok zararlarýnýn tam ve eksiksiz olarak karþýlanmasýný ve ülke genelinde uygulama bütünlüðünün
saðlanmasýný teminen listedeki 700 (yediyüz) kalem ürünün o tarihten önce depolara toplu halde
iadelerinin yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþ olup, uygulamanýn 02.11.2009 Pazartesi Günü baþlayacaðý göz
önüne alýnarak, iade iþlemleri için 30-31 Ekim 2009 tarihleri belirlenmiþtir.
Ýade sürecinin meslektaþlarýmýz açýsýndan sorunsuz biçimde uygulanmasý için, Bölge Eczacý Odalarý
bölgelerindeki ecza kooperatifleri ve ecza depolarý ile iletiþim halindedir. Bölge Eczacý Odalarýnca,
üyelerinin, 30-31 Ekim 2009 tarihlerinde, listedeki fiyatý düþecek olan ürünlerden stoklarýnda
bulunanlarýn tamamýnýn iadelerini gerçekleþtirmelerini saðlamak için gerekli çalýþmalar yürütülmektedir.
Ýade iþlemleri için, Birliðimiz tarafýndan tüm ecza kooperatifleri ve daðýtým kanallarý ile bir dizi toplantý
yapýlmýþ ve ürün iade iþlemlerinde kullanýlmak üzere web sayfamýzda Ýlaç Ýade Listesi Hazýrlama
Modülü oluþturulmuþtur. Bir veri tabaný niteliðinde olan bu modül, depolara otomatik olarak bildirim
yapýlmasý, eczanelere iade faturasý düzenlenmesi ve eczanelerin ilaç temininde bir sorun yaþamadan
bu ilaçlarý yeni satýþ koþullarý ile en kýsa sürede temin edebilmesini saðlamak üzere kurgulanmýþtýr.
Bu nedenle, daha önce bazý eczacý odalarý tarafýndan hazýrlanan iade listeleri ile bildirimde bulunmuþ
eczacýlarýmýzýn da; www.teb.org.tr adresindeki Ýade Modülünü kullanarak bildirimde bulunmalarýnýn
faydalý olacaðý deðerlendirilmektedir. Ancak ilgili depolarla irtibata geçilerek önceki bildirimin yeterli
olduðu teyidi alýnýrsa, yeniden giriþ zorunlu deðildir.
Ýade modülü üzerinde yapýlacak iþlemler þu þekildedir;
1) 700 kalemlik ürün listesinde yer alan ürünlerin eczane stoklarýnda bulunan adetleri ürünün
karþýsýndaki kutucuða iþlenecektir.
2) Depo listesinden de ürünün hangi depoya iade edileceði seçilecektir. Ýadenin yapýlacaðý depo
listede yer almýyorsa, Diðer seçeneði kullanýlarak, iade yapýlacak ecza deposunun ismi ve e-posta
adresi eczacý tarafýndan yazýlacaktýr.
3) Eczane ve eczacý adý, il-ilçe bilgileri doldurularak, Elektronik Posta Ýle Gönder (listenin en altýndaki
veya eczane/eczacý/bölge bilgilerinin altýndaki) butonuna basýlacaktýr. Böylece stok bilgileri deponun
ilgili þubesine otomatik olarak gönderilmiþ olacaktýr.
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Bu bildirim, iade iþlemi ile ilgili bir ön hazýrlýk ve depoyu ön bilgilendirme mahiyetinde olup; mali
veri ya da kesin bildirim niteliðinde deðildir.
4) Bilgiler gönderildikten sonra ekrana gelecek olan Yazdýr butonu kullanýlarak, depoya bildirilen
iade listesinin bir örneði eczanede saklanacaktýr.
Bu aþamadan sonra, depoya bildirilen ürünlerin reçete karþýlýðýnda verilmesi veya elden satýþýnýn
yapýlmasý durumunda listedeki adetler üzerinde el yazýsý ile düzeltme yapýlabilecektir.
30.10.2009 (bugün) mesai bitiminden sonra ve 31.10.2009 Cumartesi günü eczaneler ilgili depo
þubesi ile irtibata geçecek; eczane stokundaki ürünler, mevcut adetleri içeren liste ekinde depoya
teslim edilecektir. Depolar, ürünlerin iade edildiði günkü kamu kurum ýskontosu esas alýnarak
eczanenin kesmesi gereken iade faturasý örneðini eczaneye bildirecek, eczane tarafýndan da iade
faturasý düzenlenecektir.
Eczane tarafýndan iade bildirimi yapýlan ürünler, yeni kamu kurum ýskontosu oranýnýn (%11+13)
yürürlüðe gireceði 02.11.2009 tarihinden itibaren, depolarca, yeni oran üzerinden eczanelere fatura
edilecektir.
Bu süreçte, ecza kooperatiflerinin ve daðýtým kanallarýnýn yetkilileri ile konu sürekli olarak
deðerlendirilmekte olup, iþleyiþle ilgili olarak meydana çýkabilecek deðiþiklikler web sitemiz ve
daðýtým kanallarý aracýlýðýyla yeniden duyurulacaktýr.
Ýade iþlemlerinin 30-31 Ekim 2009 tarihlerinde tamamlanmasý, iade iþlemleri ve iade modülü ile ilgili
olarak herhangi bir sorun yaþanmasý halinde ise Birliðimize ve bilgi@teb.org.tr adresine e-posta
yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.
02.11.2009 tarihinde uygulamaya geçecek olan fiyat düþüþlerinin yaratabileceði kaos ortamý
hakkýnda ilgili Bakanlar ve Müsteþarlara düzenli olarak bilgi aktarýlmaktadýr. Uygulamanýn ertelenmesi
talebimiz ilgili Bakanlýklar ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan henüz yanýtlanmamýþtýr. Bu nedenle,
Birliðimiz, kooperatiflerimiz ve ecza depolarý ile meslektaþlarýmýzýn, hazýrlýklarýný, uygulamanýn 2
Kasým 2009 Pazartesi günü baþlayacaðýný öngörerek sürdürmeleri gerekmektedir. Ancak þu anda
yapýlmakta olan toplantýlar sonucunda bir erteleme ya da iptal kararý çýkmasý durumunda bu durum
Birliðimiz tarafýndan web sitemiz ve Bölge Eczacý Odalarý aracýlýðýyla tüm meslektaþlarýmýza ivedilikle
duyurulacaktýr.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
NOT: Eczacýlarýmýzýn, hazýrladýklarý listeyi tek bir depoya iletmeleri büyük önem taþýmaktadýr. Burada,
aðýrlýklý olarak çalýþýlan depo seçilmelidir. Eþit aðýrlýkta birden fazla depo ile çalýþýlýyor olmasý
durumunda ise, iade faturalarýnýn kesilmesi aþamasýnda, depolar tarafýndan eczanelere kendilerinden
alýnan ilaçlarýn listesi iletilerek, o ilaçlarýn alýnan depoya iadesi talep edilebilecektir. Ancak, bu
uygulamada esas olan, eczacýlarýmýzýn maðduriyetinin önüne geçilmesi olduðundan, depolar
tarafýndan, gerekli kolaylýk ve esnekliði gösterecekleri ve eczacýlarýmýzýn maðdur edilmeyeceði ifade
edilmektedir.
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TEDAVÝ KATILIM PAYLARININ TAHSÝLÝNE ÝLÝÞKÝN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
TEBLÝÐ YAYIMLANDI
31-10-2009
Deðerli Meslektaþlar
Maliye Bakanlýðý tarafýndan 31.10.2009 tarih 27392 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Tedavi
Katýlým Paylarýnýn Tahsiline Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Teblið (2009-2) ile,
13/12/1983 tarihli ve 178 sayýlý Maliye Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesi uyarýnca çýkarýlan 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayýlý Resmî
Gazetede yayýmlanan Tedavi Katýlým Payýnýn Uygulanmasý Hakkýnda Tebliðde (Sýra No: 12) belirtilen
esaslar çerçevesinde ayakta tedavi þeklinde sunulan hekim ve diþ hekimi muayene hizmeti, vücut
dýþý protez ve ortez kullanýmlarý ile yardýmcý üreme yöntemi tedavi hizmeti alanlardan katýlým payýnýn
tahsil edilmesine ve muhasebeleþtirilmesine iliþkin olarak kamu idareleri, saðlýk kurum ve kuruluþlarý
ile muhasebe birimlerince yapýlacak iþlemler açýklanmýþtýr.
Teblið 1/10/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

PAZARTESÝ GÜNÜ YAPILACAK OLAN ÝADE ÝÞLEMLERÝNDE HERHANGÝ BÝR
ERTELEME SÖZ KONUSU DEÐÝLDÝR!!!
31-10-2009
Deðerli Meslektaþlar,
PAZARTESÝ GÜNÜ YAPILACAK OLAN ÝADE ÝÞLEMLERÝNDE HERHANGÝ BÝR ERTELEME SÖZ
KONUSU DEÐÝLDÝR!!!
Ýlaç iade iþlemleri ile ilgili TEB Merkez Heyeti'nin açýklamasý aþaðýdaki gibidir;
02.11.2009 tarihinde yürürlüðe girecek olan ilave kamu kurum ýskontosu uygulamasý nedeniyle
gerçekleþecek fiyat düþüþlerine baðlý olarak üyelerimizin uðrayacaklarý stok zararlarýnýn tam ve
eksiksiz olarak karþýlanmasý ve ülke genelinde uygulama bütünlüðünün saðlanmasý için listede yer
alan 700 (yediyüz) kalem ürünün depolara toplu halde iadelerinin yapýlmasý uygulamasýnda herhangi
bir erteleme sözkonusu deðildir.
Konu hakkýnda, 30.10.2009 Cuma günü (dün) Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili Bakanlýklarca, ilave
kamu kurum ýskontosu uygulamasýnýn ileriki bir tarihe erteleneceði yönünde bildirimler yapýlmýþ;
ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile yapýlan son görüþmelerde, uygulamada herhangi bir
ertelemenin sözkonusu olmadýðý ve listede yer alan 700 kalem ilaç için 02.11.2009 Pazartesi
tarihinden itibaren uygulanacak kamu kurum ýskontosunun %24 (%11+13) olarak uygulanacaðý
bilgisi alýnmýþtýr.
Birliðimiz tarafýndan ilan edildiði þekilde, listedeki fiyatý düþecek olan ürünlerden eczanelerin
stoklarýnda bulunanlarýn tamamýnýn iadelerini gerçekleþtirmek üzere web sayfamýzda yer alan Ýlaç
Ýade Listesi Hazýrlama Modülü kullanýlarak iade ile ilgili hazýrlýklarýn tamamlanmasý gerekmektedir.
Ýlaç Ýade Listesi Hazýrlama Modülü üzerinden þu ana kadar 17100 meslektaþýmýz sisteme iade kaydý
yapmýþ olup, tüm meslektaþlarýmýzýn ivedilikle iade kayýtlarýný tamamlamasý büyük önem taþýmaktadýr.
Kayýt yaptýrmýþ olanlarýn, iade edecekleri ürünleri depoya iade iþlemini gerçekleþtirmek üzere
kolilerde hazýr bulundurmalarý ve kayýt sonrasýnda Ýlaç Ýade Listesi Hazýrlama Modülünden yazdýrdýklarý
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listeyi de ürünlere eklemesi gerekmektedir. Kayýt iþleminin yapýlmasý sonrasýnda eczaneden satýþý
yapýlmýþ olan ürünlerin adedi liste üzerinde EL YAZISI ile düzeltilebilecektir. Bu nedenle tekrar sisteme
kayýt yapýlmasýna gerek yoktur.
Ýade iþlemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diðer husus, kupürü olmayan, ambalajý bozuk ya da
son kullaným tarihi geçmiþ ürünlerin iade edilmemesi konusunda gerekli özenin gösterilmesidir.
Türk Eczacýlarý Birliðinin ve 51 Bölge Eczacý Odasýnýn yürütmekte olduðu iade iþlemlerinden rahatsýzlýk
duyan ve baþarýya ulaþmasýný istemeyen bazý çevreler tarafýndan üst düzeyde bir bilgi kirliliði
yaratýlmaktadýr. Bu nedenle, konu hakkýnda Türk Eczacýlarý Birliðinin resmi web sitesi ve Bölge
Eczacý Odalarýnýn yapacaðý duyurular dýþýnda hiçbir haber ve duyuruya itibar edilmemesi ve iade
prosedürüne uygun olarak gerekli iþlemlerin en kýsa sürede tamamlanmasý çok büyük önem
taþýmaktadýr.

ÝADE ÝÞLEMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ UYARILAR

31-10-2009

Deðerli Meslektaþlar,
TEB internet sitesinde yayýmlanan "ÝADE ÝÞLEMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ UYARILAR" konulu yazý
aþaðýda yer almaktadýr:
 Türk Eczacýlarý Birliði Ýlaç Ýade Listesi Hazýrlama Modülü üzerinden þu ana kadar 18500 meslektaþýmýz
sisteme iade kaydý yapmýþ olup, tüm meslektaþlarýmýzýn ivedilikle iade kayýtlarýný tamamlamasý
büyük önem taþýmaktadýr.
 Ýade edecekleri ürünleri TEB Ýlaç Ýade Modülü dýþýndaki yöntemlerle depolara bildirmiþ olan
üyelerimizin herhangi bir maðduriyete uðramamalarý için bu bilgileri bir kez de TEB Ýlaç Ýade Modülüne
iþlemelerini öneriyoruz.
 Sisteme kayýt yaptýrmýþ olanlarýn, iade edecekleri ürünleri, depoya iade iþlemini gerçekleþtirmek
üzere kolilerde hazýr bulundurmalarý ve kayýt sonrasýnda Ýlaç Ýade Listesi Hazýrlama Modülünden
yazdýrdýklarý listenin bir nüshasýný ilaçlarla birlikte ilgili depoya yollamalarý, bir nüshasýný ise alýkoymalarý
gerekmektedir. Depoya teslim edilen liste eczacý tarafýndan kaþelenip imzalanmalý, eczanede kalan
nüshaya da teslim alan depo sorumlusunun imzasý alýnmalýdýr.
 Kupürü olmayan, ambalajý bozuk ya da son kullaným tarihi geçmiþ ürünler iade edilmemelidir.
 Kayýt iþleminin yapýlmasýnýn ardýndan depoya iade iþlemi yapýlana kadar, eczaneden satýþý yapýlmýþ
olan ürünlerin adetleri liste üzerinde EL YAZISI ile düzeltilebilecektir. Bu nedenle tekrar sisteme kayýt
yapýlmasýna gerek yoktur.
 Eczanelerden gelen ilaçlara ve listelere uygun olarak depolar tarafýndan hazýrlanarak iade faturasý
örnekleri eczanelere gönderilecek; meslektaþlarýmýz tarafýndan da 31.10.2009 tarihli iade faturalarý
kesilerek depolara teslim edilecektir.
 Ýade faturasý örneklerinin depolar tarafýndan eczanelere ulaþtýrýlmasý birkaç gün alabileceðinden
31.10.2009 tarihli faturanýn kesileceði fatura sayfasýna baþka bir fatura kesilmemesi hususunu
önemle hatýrlatýrýz.
Ýade iþlemleri sýrasýnda karþýlaþýlabilecek tüm sorunlar için Bölge Eczacý Odasý yöneticileri ile iletiþime
geçilmesi ve Birliðimizin bilgi@teb.org.tr ve teb@teb.org.tr adreslerine bildirimde bulunulmasý
gerekmektedir. TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
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ÖDEME DUYURULARI
KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME

2009-10-02

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý ile yapýlan görüþme neticesinde;
10.603.375,13 TLlik Kan Ürünü tutarýnýn 07 Ekim 2009 Çarþamba günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda
olacaðý bilgisi alýnmýþtýr.

KATILIM PAYI ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME

2009-10-02

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý ile yapýlan görüþme neticesinde;
33.462.589,65.-TLlik katýlým payý tutarýnýn 07 Ekim 2009 Çarþamba günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda
olacaðý bilgisi alýnmýþtýr.

SGK MÜKERRER ÖDEMELERÝ HAKKINDA

2009-10-16

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý tarafýndan Birliðimize yapýlan
bildirimde;
Bugün (16.10.2009) eczacýlarýmýzýn hesaplarýna çýkartýlan 2009 Temmuz ayý ilaç fatura bedellerinin
bir kýsmýnýn mükerrer ödeme þeklinde hesaplara geçtiði belirtilmiþtir.
Bu nedenle, eczacýlarýmýzýn Temmuz 2009 fatura bedellerini, hesaplarýna yatan para ile karþýlaþtýrmalarý,
mükerrer ödeme aldýklarýný tespit etmeleri halinde ise bir dilekçe ile çalýþtýklarý banka þubesine
baþvuruda bulunarak bankalarýnýn yazýmýz ekindeki hesap numaralarýna fazla ödemeyi göndermeleri
gerekmektedir.Ýleride sorun yaþanmamasý ve genel mevzuat hükümleri doðrultusunda kamu tarafýndan
yapýlan fazla ödemelere faiz iþletilmesi gibi bir uygulama ile karþýlaþýlmamasý için vakit geçirmeksizin
bu iþlemlerin yapýlmasý önem taþýmaktadýr. BANKA HESAP NUMARALARI LÝSTESÝ web sitemizdedir.

KATILIM PAYI ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME

2009-10-27

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapýlan görüþmede;
34.934.531,66.-TLlik katýlým payý tutarýnýn 30 Ekim 2009 Cuma günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda
olacaðý bilgisi alýnmýþtýr.
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EKÝM 2009 YENÝ AÇILAN ECZANELER
NÝLSU ECZANESÝ
Ecz. Gamze KUZGUNBAY

HAZÝRAN ECZANESÝ
Ecz. Raziye KÖKSAL KARTAL

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yeni Baraj Mahallesi 18
Sokak Þahin Apartmaný A Blok Zemin Kat

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Büyük Dikili Mahallesi 93011
Sokak No:16

EKÝM 2009 NAKÝL OLAN ECZANELER
SEÇKÝN ECZANESÝ
Ecz. Sezai SEÇKÝ
Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Dadaloðlu Mahallesi Kozan Yolu No:374 adresinde bulunan SEÇKÝN Eczanesini,
ayný isim altýnda Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Þehit Erkut Akbay Mahallesi 2801 Sokak No:70/A adresine
nakil,

HUZUREVLERÝ ECZANESÝ
Ecz. Halit Kürþat BADAKAL
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Toros Mahallesi 1894 Sokak No:81 adresinde bulunan GÜRIÞIK Eczanesini,
HUZUREVLERÝ Eczanesi adý altýnda Ýlimiz Çukurova Ýlçesi Huzurevleri Ýsmet Atlý Bulvarý 77140 Sokak
No:1 adresine nakil,

GÖKBEN ECZANESÝ
Ecz. Gökben AKGÜLOÐLU AKÇAY
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mahallesi Kenan Evren Bulvarý No:102/C adresinde bulunan
GÖKBEN Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Çukurova Ýlçesi Toros Mahallesi Kenan Evren Bulvarý
Eroðlu Apartmaný B Blok No:2 adresine nakil,

VEFAT

Ecz. Üzeyir ERSOY

BAÞSAÐLIÐI

Ecz. Hayriye ULULAR ýn Annesi
Ecz. TÜBA DEVECÝnin Babaannesi
Ecz. Emine Gülay ÇETÝNKAYAnýn Annesi
Ecz. Erhan Melih ÝNCEnin Aðabeyi
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EKÝM AYI
YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR
Ürün Ýsmi

Firma

ARTRODAR 50 MG 60 KAPSÜL

BIOGEN ILAÇ

OPIREL 75 MG 28 TABLET

Fiyat (YTL)

Barkod

Tarih

39,83

8699821150074

03/10/2009

ALÝ RAÝF

73,38

8699543090283

29/10/2009

ALVASTIN 80 MG 30 TABLET

ALÝ RAÝF

64,79

8699543090542

07/10/2009

ALVASTIN 80 MG 90 TABLET

ALÝ RAÝF

188,32

8699543090559

07/10/2009

OTRIBEBE MONODOZ 5 ML 20 DOZ

NOVARTIS

24,45

8470001513090

07/10/2009

ARTHROTEC 75 MG 10 TABLET

ALÝ RAÝF

7,75

8699543040127

13/10/2009

RAPIDUS 50 MG 20 TABLET

TABUK ÝLAV

6,73

8697884090061

27/10/2009

DEMENT 5 MG 14 TABLET

ALÝ RAÝF

52,33

8699543090467

30/10/2009

DEMENT 5 MG 28 TABLET

ALÝ RAÝF

103,67

8699543090474

30/10/2009

DEMENT 10 MG 28 TABLET

ALÝ RAÝF

145,01

8699543090498

30/10/2009
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EKÝM AYI FAALÝYET ÖZETÝ
01 EKÝM 2009
Avrupa Birliði ve Türkiye arasýnda Sivil Toplum Diyalogunun Geliþtirilmesi Meslek Örgütleri Hibe
Programý çerçevesinde Avrupa Birliði Eczacýlýk Grubu ile TEB tarafýndan yürütülen Herkes için ESaðlýk Projesi çerçevesinde 01-02 Ekim tarihlerinde Ankarada yapýlan Avrupada Elektronik Saðlýk
ve Reçete Uygulamalarý konulu sempozyuma Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT ve Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Uzm. Ecz. Ahmet Han ALPMAN ile Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ katýldý. Sempozyumda
Ýtalya, Ýngiltere, Macaristan ve Slovakyadan katýlan katýlýmcýlar e-reçete, e-saðlýk konularýnda kendi
ülkelerindeki deneyimlerini aktardý.

05 EKÝM 2009
05, 08, 09 Ekim tarihlerinde Ecz. Ersun ÖZKAN ve Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ; Sosyal Güvenlik
Kurumunun 2008 yýlý Haziran ayýna ait reçetelerinden yapmýþ olduklarý kesinti ve iadelerin SUT ve
Protokole uygunluðunun kontrolü ve düzeltilebilecek reçetelerin eczacýlara iadesini saðlamak üzere
reçete kontrolüne gitti.

07 EKÝM 2009
36. Dönem Merkez Heyeti 13. Baþkanlar Danýþma Kurulu Toplantýsýna katýlmak üzere, Oda Baþkanýmýz
Ecz Burhanettin BULUT Ankaraya gitti.

08 EKÝM 2009
Ýlimizde tütün ve tütün ürünleriyle mücadele ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde oluþturulan Ýl Tütün
Kontrol Kurulu Toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz Ö. Mürsel YALBUZDAÐ katýldý.

13 EKÝM 2009
TEB ile SGK arasýnda imzalanan Eczanesi olmayan yerleþim birimlerindeki (köy-belde) reçetelerin
daðýtýmý ile ilgili Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT, Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN,
daðýtýmdan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Hakan ÇELÝK ve Saðlýk Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk
Þube Müdürü Ecz. Öner KÜÇÜKYALÇIN, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Ufuk COÞKUN, Dr. Yakup
YILANCIOÐLU ile Odamýzda toplantý yaptýlar.

14 EKÝM 2009
Güney Ecza Koop. Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz Ercan ATASOY ile Üyeleri, Yönetim Kurulumuza
nezaket ziyaretinde bulundu.

16 EKÝM 2009
Yeni oluþan Yönetim Kurulumuz Vali Ýlhan ATIÞa nezaket ziyaretinde bulundu.
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20 EKÝM 2009
Adana Kent Konseyi Genel Kurul Toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Uzm. Ecz Ahmet Han ALPMAN
katýldý.
Oda Baþkanýmýz Ecz Burhanettin BULUT CUKUROVA TV'de Buradan Bakýnca adlý programa canlý
yayýn konuðu olarak katýldý.

21 EKÝM 2009
SAMEDER Yönetim Kurulu yeni oluþan Yönetim Kurulumuza nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Sekreterimiz Ecz Ersun ÖZKAN, Saymanýmýz Ecz Hakan FENNÝBÝLEK ile Yönetim Kurulu
Üyemiz Ecz Ö. Mürsel YALBUZDAÐ; SGK Adana Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Ecz Fatih
KAYACIya ziyarette bulundular. Ziyarette örnekleme yöntemi ile kontrol edilen 2008 yýlý Haziran
ayý reçeteleri ve SGK denetimleri hakkýnda görüþüldü.

23 EKÝM 2009
Adana, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Mersin, Hatay, Osmaniye, Adýyaman Eczacý Odalarýnýn katýldýðý
Osmaniyede yapýlan Bölge Eczacý Odalarý toplantýsýna Genel Sekreterimiz Ecz Ersun ÖZKAN,
Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz Ö. Mürsel YALBUZDAÐ ile Ecz Ali Yücel SEÇKÝ katýldýlar. Toplantýda
mesleðimizde yaþanan son geliþmeler ve özellikle 18 Eylül Kararnameleri gereði ilaç fiyatlarýnda
yaþanacak düþüþler hakkýnda görüþüldü.
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24 EKÝM 2009
Güney Ecza Koop. Danýþma Meclisi toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
katýldý.

27 EKÝM 2009
Seyhan Grup Baþkaný Dr. Mehmet Ali SEVÜK ile Genel Sekreterimiz Ecz Ersun ÖZKAN ve Yeþil Kart
tan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz Orhan ATALAY diyaliz ve kan ürünü reçetelerinin turlu ve
üst limitli daðýtýmý ile ilgili toplantý yaptýlar.
Yönetim Kurulumuz Büyükþehir Belediye Baþkaný Aytaç DURAKa nezaket ziyaretinde bulundular.

28 EKÝM 2009
Türk Eczacýlarý Birliði'nin 28/10/2009 tarihinde 2 KASIM'DA FÝYATI DÜÞECEK 700 KALEM ÝLACIN
ÝADESÝ HAKKINDA yazýsýna istinaden; Bölgemizde mevcut daðýtým kanallarý yöneticileri ile Yönetim
Kurulumuz görüþme yaptýlar. Görüþmeler sonucunda; fiyatý düþecek yaklaþýk 700 kalem ilacýn
daðýtým kanalýna iade edilmesine ve bu iadelerin nasýl yapýlacaðýna dair yöntem belirlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramý etkinlikleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuz Çelenk koyma törenine
katýldýlar.

30 EKÝM 2009
5 Ekim tarihinde SGKdan teslim alýnarak meslektaþlarýmýza düzeltilmek üzere verilen 2008 yýlý
örnekleme reçeteleri, SGK Saðlýk Ýþleri Müdürlüðüne Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN,
Saymanýmýz Ecz Hakan FENNÝBÝLEK ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ tarafýndan
teslim edildi.
47

