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GUNCEL
Illkemiz ekonomisi sasah. makyajh sozlere ragmen eczane
ekonomileri gibi bir krizin e*iginde. Henuz hissedilmeye
baslarnlan bu krizin eczanelere yansrmalarmm ne scnuc
vereceqi tarnsrta dursun . mevcut ekonomik sorunlar
90ziilemedigi durumda bu krize hi9 ihtiyay duymadan
eczanelerin aglr hasar alacagl ortadadr. Kabhm payl aktanrm.
kamu indirim tarldan. ithal ve netli ilaclann oransal artl~l .
eczacr kar oranarmm dli ~liklligii gibi akmnlar var iken mal
taztas vedigerrskontolann kaldmlmast tausmas durumun
vahametinin qosterqesidr.
Ekonomik qnsterqelerden ziyade bugOn aS11 tehlike ulke
siyasetin tam bir karqasa icine cekilmis otmasron Kim
dcqruyu ifade ediyor. Kim darbeci. kim dem okrat. kim
milliyetviher ~ey iyiye ge9mi ~ durumda. Tehlikenin bOyiikliigii
kiiyiikliigii onemsenmeden siyasi nemalanrna cabalaniyinde
olanlar siyasi kazamm adma her ftrsatta akla gelmeyecek
Isler yapmaktadn.
HOkOmet aldlgl oyun verdigi rahathkla en lemel noktalarda
onem Ii deqisiklikler yapmaktadrr. Kar ~1 snz dinlemeye
tahammul edernez hale qelmisur. Hatta kullancklen siddet
dilini dahi hitabet sanan (belagat) ilan eunislerdr. krsacas
iktidar ve ana muhalefet el ele vermis ellerinden geldigince
ulkeyi germeye ve karsrt taratlar yaratmaya cahsrnaktadn.
Dem okrasiden . ozgOriOkten, sosyal haktan . yoksulluktan .
issizlikten. cinsel aynmcmktan snz eden neredeyse birelin
parrnaldanm qecmemektedir. (Tabi herkesin kendine gore
taril ettigi demokrasi vs. saymaz isek.)
Ozellikle sagllk ve sosyal gOvenlik alanmda neoliberal
politikalann bu kadar revayta oldugu birdonemde etkin bir
muhalelet eksikliginin yanslmalarlnl gelecek ku ~aklar
odeyecekler. SSGSS Vasa taslagllllll bugOnkO haline itiraz
etrnek yurtta ~ sorumlulugudur. Bu Vasa haklann klsltlanmasl
ile birlikte saghk vesosyal giivenlik a1anlnlll kamudan ozele
devrinin ba$langlcldlr.
Prim sislemi ile ki~i maliyet hesabl devreye girecektir. Ozel
sigorta ile pazarhk daha kolay hale gelecektir. Devlet
hastaneleri i~levini yitirecek ozel hastaneler her yam saracakbr.
Ozel hastane dl~lnda kalan hekimler Aile Hekimligi ile ticaretle
ile tanl ~a caklardl r. Kisacasl paran kadar sagllk donemi
ba$layacakbr.
Bu neoliberal politikalar igeri sin de ilaca olan ilgi artmaya
devam edecektir. Hatta ilaclIl sermaye tekelleri taralllldan
rahatga mOdahale edememesindeki en bOyOk engel ilav
iizerindeki eczaci imtiyaz hakkllllll devam ediyor olmasldlr.
Bu imtiyaz hakkllla saldln her zaman olacagl gibi aTe gibi
uygulamalarla eczaci inisiyatilini zaYlllabna giri~imleri de
yapllacaktlr.
Gelecekle ilgili endi~eleri, yaianci bahan slralamak mOmkiin

ama hayaln pratigi hicte bunlan dO~iinmemize yervenniyor.
Son aylarda bnlqernizi yalcndan ilgilendiren sorusturma
dcsyalan ile a91k9asl sarsildik. Uzun suredir konu uzerinde
zaman hercyoruz.
Bir vesile ile sorusturmaya konu eczanelerin receteleri
incelenirken hastarm birinin hacda yani yurtdrsmda oldugu
tespit ediliy or. Baq-Kur 2003· 2004· 2005 evrak
incelemesinden harekeue Adana'da 112 hac dosyasr ile
meslektaslannuza sorusfurrna avlhyor. Detaylan buradan
vermem cok dogru degil ancak kabul edilemezlerle dolu bu
sorusturrna iki ytl sonra karsnuza hukuksuz, heksrz birdolu
isnanarla 91ktl. 11 YTL, 38 YTL gibi Iutardaki miktarlarla veya
yilda binlerce recete karalayan bir eczaciya 1 adet recete
icin para cezasrveriliyor. Yebniyor eczacr hakhnda savchqa
sue duyurusunda bulunuluyor.
MOletti~ raporu ile verilen para cezasmda eczacilanrruzm
birvogu nereye basvuracaklarnu dahi bilemiyorlar Kurum
para cezasmr almaya yetkili olmasma ragmen konu ile ilgili
bilgi sunmada yetersiz kahyor. A91kgasl sue ile ceze, hakh
ile bakstz veya suclu ile sucsuz hi ~ bu kadar cranusiz ve
belirsiz olmanusu. lnsnyorum ki hukuk en dogrusuna karar
verecektir.

Hac sorusnnmast nasn yOzOIOr dive ugra~ verirken bu kez
de Vine bolqerntzde sahte raporlar <;Ikmaya baslacr. Son iki
hattada eczacnun tespit edip kat"$llamadlglveadli yetkililerin
el kOy'dugu sahteraper seyrs 0<;0 bclmusnn Sahte rapordan
dolavr kay eczanevesorusfurma a<;lldlglnlll bffmmemeslne
kar~ lIl , hi9 haberinde olmadan kar~lla nan sahte raporlu
regetelerin yOk can yakacagl a~ikardl r. Vine bu konuda da
buradan bilgivermem yok dogru degildir ancak
eczanelerimizde ila<;: hizmeti verirken bunun bir stres, i$kence
halinegetirilmesinin engellenmesi iyin var gOr;leQall$bglmlzln
bilinmesini isterim.
Konu ileilgili Adana'da, Ankara'da tom tarallarla gbrO ~m el er
yapllml§tlr. GbrO§melerde kurum yetkilileri belli konularda
yardlm s ag l a nm l ~ olsa da yeni kurum yapdanmalan nedeni
ilehenOzciddi bir mesale aldlglmlzl soyleyemeyiz. Eczaclnln
larketmesinin mUmknn olmadlgl sahte dOzenlenmi$rapor
nedeni ile dO$tUgUdurum kabul edilemez. Umanm saghk
hizmeti veren bizlerin saghglnl kaybetmeden klsa bir sOre
de bu sorun 90z010r.
Saygllanmla.
Eez. Burhanettin BULUT
Ba$kan.
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ECl. Ali YOcel SECKI

Gene l Se kreter

Degerli Meslektaslar,

lID 2007 Verileri ileTurklye'de Sagllk Hizrnetlne odenen tutar 30 Milyar $, ilaca odenen ise 12 Milyar
$ civannda. Bu kadar yOksek tutarda bir meblag ,ogu ki§i ve §irketin ilgisini ,ekiyor. Degi§ik §ekillerde
sektore mudahale yapumaya, all§lllyor.
Diger tarattan, baa ki§iler veguruplar lsegerek ila, gerek tlbbi malzemekonusundasahte rapor
ureterek vasa dl§1 yoliardan sektorden pay kapmaya , all§IYor. Eczacilan birinci derecede ilgilendiren
ila, kuliamm raporlanmn, raporu , Ikartansagllk birimi veyaSosyal GOvenlik Kurumutarallndan Medula
sistemine girilmesi sorunu kokOnden haliedecek. Ozeliikle bolqernizdesongOnlerde,ogalan sahte ila,
kuliamm raportanru mesleldaslanrmzn gerekli ozeni uostermesl, raporun ashm mutlakauormesl. recete
arkasma ilact alar un ad r, soyadr. imzasi ve T.C. Kimlik nosu kayd etmeleri gerekiyor.
Sahte ila, kuliammraporu, sahte ila" sahte receteve2002 Yllindanbuyanadevam (Devredilen)BagKur rnutetnsleri taranndan yOrUlOlen hac dosyasi nedeni ile Oda Baskarunuz Burhanettin Bulut Mart
aylmn10 gOnOnOAnkara'dagorO§meler ilege, irdi, Odamzca haznanan dosyatar SGKAdana il MOdUrO,
SGKGenel MOdOrO, SGKTetti§ Kurulu Baskaru ileTEB'nesunuldu. BOigeMilietvekilierineaktanldi SGK
veMaliyeBakanllgl ileTEB arasmda imzalanan vemeslektaslannuzm magduriyetineneden olanProtokol
hOkOmlerinin degi§tirilmesi i,in ,all§malanmlZ devam ediyor.
lID 11 .03.2008 tarihinde SGK Provizyon Sisteminde "SENELERCE C E~ iTLi SIKINTILARA GiREREK,
KM .LERCEVOL KATEDi p SOZLE~ M E L E R i N i YAPMAK iCiNZAHMETLEREGiREN KURUMUMUZLA
SOZ LE~ ME YAPMI~ ECZACILAR BUNDAN SONRAECZANELERiNDE ELEKTRONiKORTAMDA HiCBiR
OCRET ODEMEDEN2008 Y1L1 SOZ LE~ M E LERi N i YENiLEYEBiLMELERi iCiN CALI~MALA R I M IZ SON
A~AMAYA GELMi~TiR. " seklinde bir duyuru rnesan yaYllllandl.
. Ashnda bu duyuru ile 24 bin sozlesrneli eczanenin TEB ve Eczaci Odalan lle ili§kilerini kesllrnesl
amaclamyor. 6643 saYll1vasa geregi eczacmm hakkau korumakla gorevli TEB aradan , Ikarlilarak
eczacm korumasiz SGKilebas basa buakrnanmhesabi yapihyor, TEBile47 Eczact Odas: konu ile ilgili
gerekli tepkiyi uosteroner. gerekli gorO§melerd e bulund ular ve gerekli duyurutar yaplldl.
Internet ortarmnda sozlesme yaparak eczacmm yukunu hatitletmek lsteyenler, once her sozlesme
donernlnd e ve her ay recetelerln SGK'na teslimi sirasmda istenen onlarca evrak uygulamaslndan
vazge, melidider. Aynca avmhassaslyellerni emeklilerinrnaasmdan keslp9 aydlf eczacuaraodenmeyen
hasta kanhrn paymm odenmesl konusunda gostermelidirler.
lID Olkemizde her Y1118-24 Mart tarihleri arasmda ya§lIlar hattas: etkinlikleri dUzenlenmektedir. DOn,
BugOnveyannarasnda kopru konumundaolan, vasemaomcokozel bir donemindebulunan ya§hlanmlla
en azmdan minnet duygulanmiletmemiz gerekiyor. Ya§lIlar hattasi cerceveslnde Adana Eczaci Odasi
Sosyal Faaliyet Komisyonu 19 Mart 2008 tarihinde Bakim Yurdunda bulunan ya§lIlara yemek verdi.
Huzurevinde vasavan 50 civannda yashrmz ile20 civannda meslektasmuz 0 gOn bir arava gelerek nos
bir ortamdasohbet etme ve birbirini taruma imkamna sahip oldular
lID Son dOnemde eczacllar; tirmaIskontosu, kurum Iskontosu, katilim payl, muayene Ocreti, tiyat tarkl
vs. tartl§malan i,inde; doktor, hasta ve Sosyal GOvenlik Kurumlan arasmda; SUT-TUT ve protokol
hOkOmleri girdablnda, stresten netes alamaz halegeldi.
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12 Mart 2008 tarihindeC.O. Psikiyatri A.B. bgretim Oyesi Yard. Do, . Dr. $OkrOUGUZ odarruz
toplanu salonunda "Stres ve i, sel Stres ile Basa Clkma Yonternleri " konulu bir soyle~i ger,ekle~trrdi.
Gerce kten rneslektaslanmz soy le ~ i ile hem kendilerini sorg ulama hem hos 2 saat ge, irme olanaqma
sahipoldular

rnJ 2005 ythndan bu yana Olkemizin gOndemini onernli oranda i~gal eden Sosyal Sigortalar ve Genel
SagllkSigortasl (SSGSS) Vasa Tasanst birka, kez ertelendikten sonrasugOnlerdeTBMM'devasalasrna
surecini ya~ lyo r. SSGSS'ninyasalasmasi durumundaen ham deyimlecocudanmz hi,bir zamanemekli
olamayacaklar.
Tip sayramma denk gelen 14 Mart gOnu Adana Tabip Odas: Taratmdan duzenlenen "Beyaz
YOrOyOf e 100'e askm rneslektasmuz kanldr, Emek Platlormu cerceves lnde g e r, ekl e~ e n y O rOy O ~e
Meslek orgOtleri, Sivil Toplurn brgolleri, Sendikalar ve Emek brgotleri kabldl, Bu yO rOyO~, SSGSS Vasa
rasansm tOm olumsuzluklan ile birlikte TBMM'den ge, irmeye kararlr olan AKP HOkOmetine anlamlr
bir uyan niteligindeydi. Nitekim bu protesto sonrasr tasanda emekliliki,in 9000 gOnolan prim yatrrma
zorunlulugu 7200 gOne indirildi.

rnJ TeknolojininolaganOsto g e l i ~ m es i sonucu insan yasamnda kullanllan kimyasal maddeler gOnge,tik, e
artiyor; Kimyasal ahklar dogaya telati edilmesi cok gO, ve uzun sore alan zararlar verdigi gibi, insan
sagllglnda kull arulan her IOriO kim yasal trbb l urunde istenm eyen yan etkile r mevcut.
TOm dunyadayan efkilerini cok danaaz oimasi nedeniyle insan saglrglnda bilkisel tedaviye bir
egilim var. 22 Mart 2008 tarihindeAdana Eczaci Odasi Hizmet Blnasmda tom gOn suren, LO Eczaclilk
Fakultesl Farmakognozi Ana Bilim Dah bgretim Oyesi Prof. Dr, Filiz MERi CLi taranndan "Fjtoterapi ve
FtloterapideGuncel Yakla~lmlar" Konulu Meslek i,i EgitimPrograml dOzenlendi. MiEP'e 54 rneslektasrnz
katild'. Egitim ProgramI sonunda katnmcilara sertitikaverildi.
rnJ AKP Hukumetince 2002 Yllrndan buyana uygulanmakta clan "Sagllkta D onO ~Om " proqrarruun bir
ayaglOi olusturan Bilgi Bankasi Proiesi Hacettepe Oniversifesince olusturulan bir slstern ile hayata
ge, irilmeye ,a lr ~ l lryo r.
Doktor, eczaci, nastane, nasta, saglrkbirimi, bbbi malzemeveila,l ar bilgi bankasmdatoplanacak
ve sagllk ile ilgili tom istatistiki bilgiler olasturulan bu havuzdan saglanacak. 2007 Agustos aymda
eczacilar HUAPprogramrna girip "Ulusal Saglrk Hizmet SaglaYlcllan ve Hekim veritabam" nda eczane
bilgilerini doldurdular. DokOmOn bir nusnasnu Hacetlepe llnlversltesine qonderd iler, Oniversitenin
eczactarm verdigi e-mail adreslne sitre gondermesini beklediler.
20 Mart 2008 tarihindeSGKyeni bir duyuru mesau yaYlnladl, 28 Mart tarihinekadar eczacuam
slsterne kayrt yaptrrmalan istendi, Yapllan g orO ~ m e l e r sonucu eczacllara henOz ~ if re gonderilmedigi
ogrenildi. Halae-mail adresimizegonderilecek ~ if re le ri bekliyoruz.

rnJ Sahte rapor, sahte re, ete, sahte ila, konulan gOndemimizi yogun bir ~ e ki ld e

i ~ g al ediyor. TOm bu
sorunlann ,ozOm yollan ile ilgili u gra~ verirke n; Cukurova Devlet Hastanesi'nde kl slflr da olsa bazl
m esl ekta ~l anmlzln etik dl ~1 ,a lr~ m a l a r yapt,gl tesptt edildi. Cukurova DevletHastanesi Yoneticileri ile
yapllan g o r O ~ m e l er sonucu; Hastaneden , Ikan re, ete ve raporlarda tespit edilen eksikliklerin ve
aksakllklann dOzeltilmesi i,in eczaci veya eczane ,a lr ~ a n la n Oi n once odamlza ba ~ vu rup konu ile ilgili
yazllr bir evrakaldlklan sonra Cukurova Devlet Hastanesindegorevli MustafaTEMEL bey ile g orO~ ere k
i~l eml erini yaptrrmalan gerekmektedir.

Zincirin en saglamyeri, enzaYlf halkasldrr.
Aydlnlrk kalrn,

....., ......................
...........................
MART 2008 NAKil OlAN ECZANElER
ZAIMOGLU ECZANESI
Eel. Nu,an ZAiMOGLU
Adana iiiYOregiril, esiCumhuriyet MahallesiHasan
$a~ Bulvan No:31 adreslnde bulunan ZAiMOGLU
Eczanesini, ayru lslrn altmda Adana iii Seyhan
il, esi Kurtulu~ Mahallesi 64013 Sokak N. Memili
Aparfmaru No:2/B adreslne nakil,
BALER ECZANESi
Eel. Abdullah Levent BALER
Adana iii Yumurtallk il, esiAkdenil Mahallesi Gime
Caddes i 66/A-B adres lnde bulun an BA LER
Eezanesini, avrnlsim altnda Adana iii YOregir lI, esi
Hoeall KbyO No:5 adresine nakil,
SD KONECZANESi
Eel. Hallm SDKON
Adana iiiSeyhanil, esi cemaoasaMahallesiToros
Caddesi CIOar Apartmar uAltl No:21 adresinde
bulunan SO KON Eezanesini, ayru isim altmda
Adana iii Seyhan il, esi Meyd an Mahallesi
Bakunyur du Caddesi No:253 adresine nakil,
ZEYNEP B I~ER ECZANESI
Eel. Zeynep Bi~ER
Adana iiiSeyhanil, esi Hael Orner Sabanel Caddesi
8 Sokak No:23 adresinde bulunanZEYNEP Bi~ER
Eezanesini, ayru isim altmda Adana IIi Seyhan
il, esi Ye~ ilyurt Mahallesi 7154SokakNo:5adresine
nakil,
SOYUBOL ECZANESi
Eel. Oidem AT~IOGLU
Adana iii Seyhan il, esi 100. VII Mah allesi 100
Sokak No: ?? ad resinde bulun an SOYUBOL

Eezanesini, KOZANYENI SAGLI K Eezanesi ad:
altmda Ada na iii YOregir il, esi Sotulu Beldesi
$ahintepe Mahallesi AdnanKahveci Bulvan No:12
adresine nakil,
KOZANSAGLIK ECZANESi
Eel. Mehmet Burak AT~IOGLU
Adana iii YOregir il, esi Solulu Beldesl Sahintepe
MahallesiAdnan Kehveei Bulvan No:12 adresinde
bulunan KOZAN SAG LI K Eezanesini, ayr uisim
altmda Adana iii YOregir il, esi Ylldllim seyazn
Mahallesi Kozan Caddesi 755/A adresine nakil,
iNCiRLiK ECZANESi
Eel. Enve, EROOGAN
Adana iii YOregir il, esi ineirlik kasabas: Kem alpa~a
Mahallesi AtafOrk Caddesi No:15adresindebllillnan
iNCiRLiK Eezanesini, ayru lstrn altmda Adana iii
YOregir il, esi ineirlik Kasebasi Kem alpa~a Mahallesi
Stadyurn Caddes i No: 27 adreslne nakll,
DMOR ECZANESi
Eel. MOnovve, AKBA~
Adana ill Ceyhan iI, esi Ulus Mahallesi Hastane
Caddesi 53 Sokak No:103 adreslnde bulun an
OMOR Eezanesini, avm isirn amnoa Adana iii
Ceyhan il, esi Ulus Mahallesi Hastane Caddesi
29/A aoresmoe nakil,
OONYA ECZANESi
Eel. DlgO, YOLEK
Adana iiiSeyhanil, esi KO, Ok Oikili Beldesi $ehitlik
Caddesi ~ rn a r l l Mah allesi 33 Sokak No :54
adresinde bulunan OONYA Eezanesini, aynl isirn
allrnda Adana iii Seyhan il, esi KO, Ok Oikili Beldesi
~ I n a rh Mahallesi 40 Sokak No:5 adresine nakil,

...., ......................
...........................
MART 2008 YENi A~ILAN EGZANELER
KOBRA ECZANESi

Eel. Kubra YILMAZ

Adana iii Kozan il, esi Iutanpasa Mahallesi Fehmi Oze: Turkay Caddesi MustafaAkay
Aparfmaru Zemin Kat No:2
CEYHAN ECZANESi

Eel. Oklay ONSAL

Adana iii Seyhan il, esi Yurt Mahallesi Suleyrnan Demirel Bulvan Mert Aparlrnaru Daire:73 Zemin Kat

MART 2008 MESUL MOOORLOKLER

Eel. Selda FAKILAR

Melin Saglok Medikal ve Eela Deposu

Adana iii Seyhan il, esi Mahteslgmaz Mahallesi Damar A"koglu
Sulvan No:27/A
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MART AYI FAALiYET OZETi
3 MART 2008
AdanaEczaci Odasr Hizmet Binaslnln toplantJ salonunda
Temsilcilik Bclqelerinde bulunan rneslektaslanrruz ile
Yonetm Kurulumuz toplanb yapb. Gazip a~ a Bulvan,
Saydam Caddesi temsilcilik bolqesnde bulunan
meslektaslanrmzla yapuan toplanblarda Balcah Yatan
Hasta Uyqulemasmm sana erdirilmesi, SGK Provizyon
Sistemi aksakllklann olarakfaks veinternetyolu ile
bildirilmesi, SUTve kamu iskontolan hakkmda yapllan
~ a h~mal ar, Oda Aidatlan ve Adana Eczaci Odasi
Anaokulu b ag l ~l, kupCir afi~ Q all~m alan , eczane acmakapama saatleri hakkmda g O f1j ~ m e l e r, sante saghk
raporlan, e-Iogo ltall ~alan haldcndabilgi verilip bolqesel
sorunlar qorusutdu.

7 MART 2008
Oda Baskar urmz, B61gemizde yasanan sahte raporlar
ve Bag-Kur Hac dosyasi ileilgili olarak Sosyal GOvenlik
Kurumu ve TEB Merkez Heyeti Yetkilileri ile g orO ~m e
yapn,
8 MART 2008
GO~'y Ecza ~opp & EDAK taranndan "iNSANVEHASTA
PSIKOLOJISINI ANLAMAK"Konulu Eczane
Teknisyenlerine Ytinelik Konferans Odarmz toplanb
salonunda yaplldl.

AdanaEczaci Odasr taramdan yapbnlan "AdanaEczaci
Odasi A na ok u l u ~ nun 14 Mayls Eczacuk Bayraru
etkinlikleri tterr;evesinde ar; lI l~ tcreni proqrarm itt in,
Yonetrn Kurulumuz, Adana Valisi saymIIhan ATI$'I
ziyaret etti.

4 MART 2008
Adana Eczaci OdasrHizmet Binaslnln toplanb salonunda
Temsilcilik B61gelerinde bulunan rneslektaslanrruz ile
Yonetim Kurulumuztoplanb yapb. Dogumevi temsilcilik
bolqesindebulunan rneslektaslanrmzla yapllan
toplanblarda BalcahYatan Hasta Uygulamaslnmsona
erdirilmesi, SGKProvizyon Sistemi aksakllklann olarak
faks ve internetyolu ilebildirilmesi, SUT ve kamu
iskontolan hakkmda yapllan ttah~m a lar,
OdaAidatlan ve AdanaEczaci Odasi Anaokulu b agl ~L
kupOr afi ~ r;all~ m a lan , eczane acma-kapama saaderi
hakkmda g 6rO ~me l er, sahte saghk raporlan, e-Iogo
g a h~mal arl hakkmda bilgi verilip b61gesel sorunlar
g tirO ~O ld O .

Yonetim Kurulumuz Turk CezaKanunu'nda Eczaclllk
i1e ilgili d egi ~en cezamaddeleri hekkmdaSagllk
MOdOrlOgO'nO ziyaret etti.
6 MART 2008
Oda Baskarurrnz, SUT PROTOKOLO II' IlgIII yapilan
r; a h~mal ara katlmak uzereAnkara'ya gitti.

12MART 2008
Odarruz ToplanbSalonunda vrd.Doc.Dr. $Oklii Uguz'un
kabllmci olarak yer a1acagl "Sues velcsel Stresle Basa
Glkma Yontemleri" konulu bir soy le~i duzenlenrnistlr,
14 MART 2008
Tek tarafholarak haz l rlanml~ Sosyal Sigortalar ve Genel
Saqhk Siqortast (SSGSS) Vasa tasansna tepki vermek
amaciyla Emek Platformubllesenlerl 14 Mart 2008
gOnO uyan amar;h eylem kara t elrmstn; Bu amacla
dOzenlenen eylem Hastaneler kav ~ag lnd an , Numune
Hastanesine y (j rOyO~ ilebaslayp, Numune
Hastanesinde Basin Aglklamasl son buldu. "Beyaz
YOrOyOf e Adana Eczaci Odasi da destek verdi.
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MART AYI FAALlYET OZETI

Ybnetim Kurultmuz, CukurovaIlnlversltesl RekttirlOgO jle
soaesmet eczanelere ail 2007 yfmda fatura edilenreceteler
lcln SGK provizyon slsteminden "Deneme" 9iktiSI elmmasr
hakcnda gorO§me yap!"
20 MART 2008
Yoneum Kurulumuz, Adana' yayeni atanan SGK II MOdOrO
Saym Mustafa KESKiN'i ziyaret et n.
Baq-Kur Hac Dosyalan Ie i1gili bilgi almu.
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27 MART 2008

Oda Baskemrmz Ankara'daSGK t erns Kurulu Baskamru
zlyaret etti. Btilgernizdeyasanan sahte rapor olaylan ve BagKur Hac oosvas ile i1gili gorD~me vapn.
OdaBaskarmuzAnkara'da TEB MerkezHeyetini zlyaret et n.
Bolqemlzdeyasanan sahterapor olaylan veBag-Kur Hac
dosyasr ffe ilgili gtirO§me yapn.
Yonetm Kurulumuz. l! Tutun Kurulu bOnyesinde kurulan
carsma gruplan toplantrsma kanldr.
29 MART 2008

22 MART 2008

Odarmz tlizrnetbinasnda "Htcterapi ve Fftoterepi'de GOncel
'raklasimlar" konulu MiEP istanbul Ilniversitesi Eczacmk
FakOltesi Farmakognozi Anabilim Dah Ogretim Ilyesi Prof.
Dr. Filiz MERir;Li taraflndan verildi.
25 MART 2008

YDnetim Kurulumuz. 6.KolorduKorrutanhu SaghkTahakkuk
Birimini ziyaret etti.

Ytinetim Kurulumuz.TEBMerkezHeyeti Baskaru Ecz. Erdoqan
COLAKveTEB Saymaru Ecz. bzgor OZEL ile birlikte 48.
Bolge Osmaniye Eczacr Odasmm 1.Genel Kuruluna kabldl.
OdaBaskemrmz Ecz. Burhanettin BULUT, Bag-Kur Hac
dosyasr ve sahteraporlar haksnda, Adana Milletvekili saym
Dengir Mir Mehmet FIRAT ile g tirO~IO .

