TEB. 4. Bölge
Adana Eczacý Odasý
yayýn organýdýr. Üç ayda bir
yayýnlanan bu dergi eczacýlara
ücretsiz olarak daðýtýlýr.
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Ecz. Oðuzhan SÜRME
Yayýn Kurulu Baþkaný

33 yýldýr uygulanan yanlýþlýktan nihayet geri dönüldü.
10 Þubat 2005 tarihi ile birlikte SSK'ya baðlý sigortalýlarda reçetelerini serbest
eczanelerden almaya baþladýlar. Ayrýca 1 Ocakta baþlayan "Yeþil Kart" uygulamasýyla
birlikte eczanelerimizde bir yoðunluk ve ciro artýþý görüldü. Defalarca söylediðimiz
ve söylemeye devam edeceðimiz bir araya gelme, omuz omuza uðraþ verme,
ekonomik ve sosyal mücadele; 2005 yýlý ile birlikte biraz duraðanlaþtý.
Ne anlamda!...
Ortaya konulan mevzuat, yeni "Ucuz Eþdeðer" uygulamasý, "Bütçe Uygulama
Talimatý", (kaç deðiþiklik yapýldý artýk sayamýyoruz) eczanelerimizin iþ yükünü çok
arttýrdý. Eczanelerimizden çýkamaz hale geldik.
Bu uygulamalarý bizlere sorma gereði duymadan hazýrlayanlarý orta yoðunluklu bir
eczanede çalýþtýrsak acaba nasýl bir tepki verirler, hepimiz merak ediyoruz. Elma
ile karpuzu ayný meyve diye nitelendiren bir anlayýþla karþý karþýyayýz.
SSK ve Yeþil Kart Uygulamalarý ile ekonomik sýkýntý yaþayan eczaneler biraz
rahatladý. Ama beraberinde bürokratik ve geri ödemeyle ilgili sýkýntýlarý da taþýmaya
devam ediyoruz.
Avrupa Birliði süreciyle her alanda köklü deðiþiklikler yapýlýyor. Karþýlaþacaðýmýz
olgularý oda yöneticilerimiz ve bizler daha önce çok defa ifade etmiþtik.
Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý, meclis kapýsýnda. Sosyal güvenlik kurumlarýný
tek çatý altýnda toplamaya çalýþýrken önümüze çýkabilecekleri önceden tespit edip
deðerlendirmeliyiz. Genel Saðlýk Sigortasý ile ilgili 14 Mayýs eczacýlýk bayramý
etkinlikleri çerçevesinde bir panel düzenledik.
6197 sayýlý yasamýz mecliste çýkarýlmayý bekliyor. Bir sürprizle karþýlaþmamak için
aktif olmalýyýz.
Eczanelerimizde yaþanan ciro artýþý, bizi rehavete sürüklememelidir. Yaþadýðýmýz
süreç çok dikkatli, çok çaba gerektiren, omuz omuza mücadelenin þart olduðu
birlik ve beraberliðin en üst seviyede tutulmasý gereken bir dönemdir.
Geleceðimizi inþa ederken kontrolü asla elden býrakmamak gerekir. Kaybedilenleri
geri getirmek çok zordur.
Baþkanýmýzýn da dediði gibi:
"Sahip çýkmadýðýmýz hiçbir deðeri koruma þansýmýz yoktur."
Tekrar buluþmak dileðiyle..
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Yeni Bir Döneme Girerken...
Ecz. Burhanettin BULUT
Baþkan

Bir dönemi kapatýyoruz. (2004 - 2005)
Geçtiðimiz iki yýla baktýðýmýz da belirsizliklerle, kurumlarýn
getirdiði yeni uygulamalarla ve bu uygulamalarýn yarattýðý
sorunlarýn çözümüne yönelik faaliyetlerle dolu yoðun bir
dönem geçirdik.
Her dönemin kendine has sorunlarý ve þartlarý var.
Eczacýlýðýn son çeyrek yüzyýlýný incelersek 3 farklý ekonomik
ve mesleki sosyolojik dönem tespit ederiz.
1978-1984 döviz darboðazý sonucu bulunmayan ilaçlar, ilaç
daðýtým kanallarý ve sanayinin eczacýya negatif tavrý. Bu
durumun sosyolojik yansýmasý kooperatiflerin kurulmasý
oldu.
1984-1994 Anap hükümetinin serbest fiyat kararnamesi
ile enflasyonist ortam, kurum reçetelerinin çok az olmasý,
nakit aðýrlýklý çalýþma ve sürþarj hakký sonucu daha yüksek
karlýlýkla çalýþýlan dönem. Bu dönemin sosyolojik yansýmasý
odalarýn -T.E.B'nin güçlenmesi- kooperatiflerin Pazar payýnýn
%36'lara çýkmasý oldu.
1994-2003 art arda yaþanan ekonomik krizler, artan iþsizlik,
gelir daðýlýmýnýn bozulmasý sonucu kurum reçetelerinin,
kamu ilaç alýmýnýn %80'lere çýkmasý, eczanelerde geri ödeme
gecikmelerinden kaynaklý sýkýntýlarýn yaþandýðý dönem. Bu
durumun sosyolojik yansýmasý kooperatiflerle ayný koþullarda
ilaç satan özel daðýtým kanallarýnýn tercih edilmesi kooperatiflerin etkisizleþmesi- yoðun meslek içi rekabet ve
deontoloji ihlalleri. Buna raðmen eczacý dayanýþmasý ve
mücadelesi yine bu dönemde en üst düzeye çýktý.(14-15
Ocak Eylemi)
Yine bu dönemde daha geniþ hizmet binalarý daha çok bir
araya gelme koþullarý yaratýldý. Aslýnda bu bir paradoks
deðil. Eczacýnýn tamamýnýn ayný koþullardan
etkilenmesi ve gelecek öngörüsünde bulunamadýðý
kritik ortam, dayanýþma bilincini yükseltti.
2003'ten sonraki dönem çok önemlidir. Eczacýlýðýn
gelecek yirmi yýlý bu dönemde þekillenmeye
baþladý. Bu yüzden çok dikkatli tespitler yapmalýyýz.
Kiþi baþýna düþen ilaç tüketimi ciddi oranlarda
arttý, 2008 yýlýnda toplam ilaç tüketimi 10-12
milyar dolar, 2020 yýlýnda 20 milyar dolara
ulaþýlacaðý tahmin edilmektedir.
SSK'nýn da ayný dönemde serbest eczanelere
dönmesi de ciro ve maliyet problemi yaþayan
eczaneleri rahatlatan bir geliþme oldu.

Sosyal güvenlik kurumlarýnda önemli yapýsal
deðiþiklikler yapýlmakta.
Ülkenin kurumlarý, kurallarý deðiþiyor. Her alanda
esneme ve hareket söz konusu.
Çok uluslu þirketler arasýnda rekabet yaþanýyor.
Hatta hükümet ile yabancý þirketler arasýnda
problemler yaþanýyor.
Yerli-Yabancý þirket rekabeti var. (Jenerik, veri
koruma) Ýlaç pazarý oligopol piyasa olmasýna raðmen
Türkiye'ye has koþullardan dolayý enteresan
geliþmeler devam ediyor.
Yeni Ýlaç Fiyat Kararnamesi ile birlikte ilaç fiyatlarý
AB ülkelerine göre referans fiyata getirildi ve Euroya
endekslendi. Ýlaç fiyatlarý daha esnek ve hareketli
hale geldi.
Kamu, ilaç alým koþullarýný deðiþtirdi. %4 ve %11
olan kurum iskontolarý, %55 gibi örneklerle arttýrýldý.
Artýk her an kamu ilaç alýmý, deðiþkenliðe uðrayabilir.
Sürekli sanayi-eczacý-kamu arasýnda pazarlýklar söz
konusu olacak.
Ciro artýþý, kýrtasiye, bürokrasi eczanelerde yoðunlaþmaya
neden oldu. Eþzamanlý provizyon sistemi aksaklýklarý-kurumsal
bürokrasinin artýþý (evraklarýn artmasý) Eþdeðer uygulamalarý,
eczacýyý eczaneden çýkamaz hale getirdi.
Bu dönemin sosyolojik tarifi; içe kývrýlmaya baþladýðýmýz,
tüm dünyayý eczanemizden ibaret saydýðýmýz bir dönem
oldu. Dolayýsý ile mesleði; sosyal durumu, meslek politikasý
yani ekonomi politikle birlikte yönetmemiz gerekirken, hep
birlikte sadece ekonomizme düþtük.
2004-2005 T.E.B de mesleðin ekonomik problemlerine
döndü. Eczacýlýðý deðil, yapýlan iþi ve ticareti merkeze alma
tavrý... Ýçe kývrýlma olarak tarif edebileceðimiz bu tavýr.
Meslekle ilgili sorunlarýn, dýþsal nedenlerinin gözden
kaçmasýna neden olur ki beklenmedik bir tartýþma, çatýþma
ve kaosa düþebiliriz.
Bundan sonra Ekonomi-mesleki Politika arasýndaki
baðlantýyý, dengeyi yeniden kurmak, ilacýn ekonomi politiðini
yeniden tartýþmak zorundayýz.
Ýçe kapanan meslektaþlarýmýza koruyucu, kolaylaþtýrýcý,
katýlýmcý hale getirecek çözümler üretmeliyiz.
Ancak bunu hep birlikte yapabiliriz.
Sahip çýkmadýðýmýz hiç bir deðeri
koruma þansýmýz olamaz!
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Dünden Bugüne SSK...
Ecz. Ersun ÖZKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

6197 sayýlý kanun ile kimlerin hangi koþullarda eczane
açabileceðinin belirlenmiþ olmasýna raðmen 1963 yýlýnda
çýkartýlan 605 sayýlý SSK kanunu ile SSK eczaneleri açýlmýþ
ve ayakta tedavi gören SSKlý hastalar ilaçlarýný bu
eczanelerden temin etmeye baþlamýþlardýr.
2004 yýlý itibari ile ülke nüfusumuzun yaklaþýk yarýsý 22 bin
eczacý ile 22 bin eczaneden modern bir þekilde ilaç ve
eczacýlýk hizmeti alýrken; sayýsý yaklaþýk 34 milyonu bulan,
vergisini düzenli ödeyerek ülke ekonomisine katma deðerler
sunan SSK'lý vatandaþlarýmýz ise 261 eczanede 1463 eczacý
ile ve kimi SSK eczanelerinde eczacýsýz olarak bu hizmeti
bilimsellikten uzak, danýþmanlýk hizmeti almadan bilinçsiz
bir þekilde almýþlardýr. Bunun doðal sonucu olarakta hem
halk saðlýðý açýsýndan hemde ekonomik açýdan birçok
olumsuzluk günümüze deðin artarak gelmiþtir.
Dünyanýn hiç bir yerinde örneði olmayan, sosyal devletin
temel ilkelerinden olan saðlýk hizmetlerinin tüm ülke
vatandaþlarýna eþit koþullarda sunulmasýný yok sayan bu
uygulama, uygulama tarihi olan 1963 yýlýndan yaklaþýk 42
yýl sonra 10 þubat 2005 yýlýnda son bulmuþtur.
Saðlýk hizmetlerinin evrensel kalitede olmasý ve tüm
insanlarýn bu hizmetlerden hak ettiði evrensel kalitede
faydalanabilmesi insana verilen deðer açýsýndan önemlidir
süreçte yaþananlar özellikle 11-14 Aralýk 2003 tarihinde
yapýlan 34. Olaðan Büyük Kongrede merkez heyetine SSK
protokolünü sonuçlandýrmasýyla ilgili görev verilmesinin
ardýndan SSK ile ilgili tartýþmalar artarak devam etmiþtir.
14 aralýk 2004 tarihinde TEB Genel Baþkaný Mehmet
DOMAÇ, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný ve Maliye
Bakaný tarafýndan imzalanan kamu kurumlarýnýn ilaç alým
koþullarýný belirleyen protokol ile bu süreç tamamlanmýþtýr.
Bu protokol sonucu, ilaçta yapýlacak yaklaþýk %11lik ýskonto
ile pazar daralmasý olsa da SSKlý hastalarýn serbest
eczanelerden ilaç almalarý ile de yaklaþýk %35'lik bir pazar
geniþlemesi öngörülmüþtür.
Ýþte tüm bu tartýþma ve hesaplarýn arasýnda 10 þubat 2005
tarihinden itibaren SSK serbest eczanelerden hizmet satýn
almaya baþlamýþtýr.
Ýlk etapta raporlu reçeteler, iþ yeri hekimliði reçeteleri, yatan
hasta reçeteleri ve kullanýmý özel koþullar gerektiren ilaçlarý
SSK, kendi eczanelerinde karþýlayacak olmasýna raðmen
18 þubat 2005 tarihinde SSK hastanelerinin Saðlýk
Bakanlýðýna devri ile birlikte SSK eczaneleri kapanmýþ ve
SSK reçeteleri Emekli Sandýðý ve Bað-Kurda olduðu gibi
serbest eczanelerden karþýlanmaya baþlanmýþtýr.
Gelinen bu noktada yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen
SSK eczanelerinin kapanmasýyla Türkiye'de siyasi irade
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tarafýndan hayata geçirilen bu zincir eczane serüveni de
noktalanmýþ, artýk eczacýlar ve eczaneleri için yeni bir dönem
baþlamýþtýr.
Çok hýzlý deðiþen ve geliþen bu süreçte bir çok sorun
yaþanmýþtýr. Özellikle %4 ve %11 olan kurum ýskontolarýnýn
kimi firmalar tarafýndan verilmemesi yada bu ýskontolarýn
eczacýlarýn karlarýndan verilmeye çalýþýlmasý bizleri yoran
ve bazý anlarda da umutsuzluða iten geliþmeler olmuþtur.
Süreçte Adana'da yaþananlar:
Yaklaþýk 10 yýldýr mesleki tartýþmalarýn yaþandýðý her ortamda
SSK eczanelerinin kapanmasý gerektiði, ilaca sadece fiziksel
olarak deðil bilimsel anlamda danýþmanlýk hizmeti ile birlikte
ulaþýlabilindiðinde ilacýn anlam kazanacaðýný ve o zaman
rasyonel ilaç kullanýmýnýn gerçekleþeceðini vurguladýk.
Bunlarý hasta açýsýndan isterken tabii ki eczane cirolarýnýn
artacaðýný, ve eczanelerin ekonomik olarak rahatlayacaðýnýda
göz ardý etmedik. Bu anlamda SSK eczanelerinin kapanmasý
ve SSKlý hastalarýn serbest eczanelerden ilaç almaya
baþlamasýnýn mesleðimiz açýsýndan ne anlam ifade ettiðini
çok iyi bilen Adana Eczacý Odasý, yaþanan bu sürecin
sorunsuz atlatýlabilmesi için maddi ve manevi olarak bu
süreci sahiplenmiþ, eczacýlarýmýzýn ve SSK'lý hastalarýn
maðdur olmamasý için vargücüyle çalýþmýþtýr.
Yapýlan toplantý ve görüþmeler:
Aralýk ayý içerisinde yönetim kurulumuz bir çok kez SSK
uygulama talimatý, oluþturulan SSK protokolü ile ilgili olarak
toplantýlar yaptý.
15-16 Aralýk 2004 tarihinde odamýz toplantý salonunda tüm
meslektaþlarýmýza SSK anlaþmasý hakkýnda son geliþmeler
aktarýldý.
18 Aralýk 2004 tarihinde Ýskenderun'da düzenlenen SSK
anlaþmasý konulu ve bölge eczacý odalarýnýn katýldýðý
toplantýya, oda baþkanýmýz Burhanettin BULUT ve denetleme
kurulu baþkanýmýz Ali YÜCEL seçki katýldý.
30 Aralýk 2004 tarihinde ilaç firmalarýnýn yöneticileri ile
Ýstanbul'da yapýlan ve tüm Eczacý Odalarý baþkanlarýnýn
katýldýðý SSK gündemli toplantýya oda baþkanýmýz Burhanettin
BULUT katýlmýþtýr.
18 Ocak 2005te oda baþkanýmýz Burhanettin BULUT Akdeniz
TV'de SSK eczanelerinin kapanmasýna yönelik görüþlerimizi
canlý yayýnda aktardý.
29 Ocak 2005 de yönetim kurulumuz SSK sözleþmesi
gündemli olaðan üstü bir toplantý yaptý.
1 Þubat 2005 tarihinde SSK gündemli temsilci toplantýsý
yapýldý.
2 Þubatta tüm eczacýlarýmýzýn çaðrýlý olduðu SSK gündemli
bilgilendirme toplantýsý yapýldý.
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7 Þubat 2005 tarihinde yönetim kurulumuz SSK gündemli olaðan
üstü toplantý yaptý.
8-9 Þubat 2005 tarihlerinde tüm eczacýlarýmýzýn katýldýðý toplantýlarda,
SSK provizyon sistemi ve kullanýlýþý, SSK uygulama talimatý ve ilaç
listesi hakkýnda eðitim çalýþmasý verilmiþ ve tüm eczacýlarýmýza SSK
provizyon sistemi eðitim notlarý daðýtýlmýþtýr.
10 Þubat 2005 tarihinde Oda Baþkanýmýz Burhanettin BULUT NTV'de
SSK'lý hastalarýn serbest eczanelerden ilaç alýmý ile ilgili olarak canlý
yayýna çýkmýþtýr.
11 Þubat 2005 tarihinde Eczacý Odasý'nda SSK ile ilgili olarak basýn
toplantýsý yapýldý.
19 Þubat 2005 tarihinde Osmaniye temsilcilik binasýnda eczacý
meslektaþlarýmýza, SSK provizyon sistemi SSK uygulama talimatý ve
ilaç listesi hakkýnda bilgilendirme yapýlmýþ ve SSK provizyon sistemi
eðitim notlarý daðýtýlmýþtýr.
18 Þubat 2005 sonrasý SSK hastanelerinin devri ile raporlu reçetelerinin
karþýlanmasýnda yaþanan zorluklarý, uygulama talimatýna uymayan
hasta muafiyet raporlarýný düzeltilmesini, dolayýsýyla ilaç alýmý sýrasýnda
hasta ve eczacý maðduriyetinin önlenmesi için Ýl Saðlýk Müdürü, SSK
Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürü ve Çukurova Devlet Hastanesi (Eski SSK
Hastanesi) baþhekimliði ile yapýlan görüþmelerimiz neticesinde
Çukurova Devlet Hastanesinde bir büro kurulmuþ, Eczacý Odasýndan
bir yönetim kurulu üyesi ve görevli bir eczacý, Çukurova Devlet
Hastanesinde görevli bir eczacý bu büroda bulunarak bu sorunlarý
çözmeye çalýþmýþtýr. Yaklaþýk 15 gün açýk kalan bu büro çalýþmalarýný
amacýna uygun olarak tamamlamýþtýr.
7-10 mart 2005 tarihinde SSK provizyon sistemindeki aksaklýklar,
SSK uygulama talimatý ve ilaç listesindeki aksaklýklar hakkýnda TEB'e
yazýlar yazýlmýþtýr.
17 mart 2005 tarihinde adana eczacý odasý yönetim kurulu Hatay
Eczacý Odasý Baþkaný ve Ýçel Eczacý Odasý baþkaný, SSK Ýl Müdürü
Ahmet Raþit DÖNMEZ'i ziyaret ederek SSK reçetelerinin sorunsuz
teslim edilmesi ve ödemelerin düzenli yapýlmasýyla ilgili görüþlerimiz
aktarýlmýþtýr.
18 Mart 2005 tarihinde yeni yapýlanan SSK Saðlýk Ýþleri Bölge
Müdürlüðüne, ihtiyaçlarý olan 10 masa 20 koltuk Adana, Mersin ve
Ýçel Eczacý Odalarý tarafýndan alýnarak teslim edilmiþtir. Daha sonraki
günlerde yine bu iki oda yönetimi ile birlikte SSK Saðlýk Ýþleri Bölge
Müdürlüðüne beþ bilgisayar yazýcý ve gerekli olan kimi bilgisayar
malzemeleri alýnarak hibe edilmiþtir.
18 mart 2005 SSK'ya kesilen faturalarýn SSK Saðlýk Ýþleri Bölge
Müdürlüðüne teslim edilme iþlemleri baþlanmýþtýr.
24 mart 2005 tarihinde SSK ödemeleri ile ilgili olarak Baþbakan Recep
Tayyip ERDOÐAN ve SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürü Prof. Dr. Servet
Rüþtü KARAHAN'a SSK geri ödemeleri ile ilgili yazýlar yazýldý.
28 mart 2005 tarihinde SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü ziyaret
edilerek, reçete kontrolleri ve ödemeler hakkýnda bilgiler alýnmýþtýr.

5 nisan 2005 tarihinde SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü yetkilileriyle
yapýlan görüþmelerde kontrolleri yapýlmaya baþlanan reçetelerdeki
uygulama talimatýndaki aksaklýklardan ve provizyon sisteminden
kaynaklanan eksiklerden ötürü eczacýlarý maðdur edecek kesintilerin
yapýlmamasý saðlanmýþtýr.
Yine bu tarihte iþyeri hekimlerinin yazdýðý reçetelerin tevzisi ile ilgili
Eczacý Odasý'nda bölge temsilcileri ile toplantý yapýlmýþtýr.
11-14 Nisan 2005 tarihlerinde mevzuat komisyonumuzla birlikte SSK
Saðlýk Ýþlerinde sorumlu eczacýlar ile SSK mevzuatý hakkýnda
görüþülmüþ ve gerekli duyurular eczacýlarýmýza yapýlmýþtýr.
20 Nisan 2005 tarihinde oda baþkanýmýz Burhanettin BULUT; Ankara'da
SSK Genel Müdürlüðü'ne giderek kurum yetkilileri ile ödemelerde
yaþanan sorunlarla ilgili olarak görüþmüþ ve bu sorunlarýn büyük bir
kýsmýný çözüme kavuþturmuþtur.
25 Nisan 2005 tarihinde Yönetim Kurulumuz SSK reçetelerinde yapýlan
kesintiler ve iþ yeri hekimliði reçetelerinin tevzisi ile ilgili protokolü
görüþmek üzere olaðanüstü toplanmýþtýr.
28 Nisanda 2005 tarihinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Murat
BAÞESKÝOÐLU'na SSK raporlarýndaki aksaklýklar ve geri ödemeler ile
ilgili olarak yazýlar yazýlmýþtýr.
20 Mayýs 2005 tarihinde iþ yeri hekimliði reçeteleri tevzi protokolü
hazýrlandý. Yine bu tarihte ödeme gecikmeleri ile ilgili SSK Saðlýk Ýþleri
Bölge Müdürü ile görüþmeler yapýldý ve SSK Genel Müdürlüðü'ne
yazýlar yazýldý.
1 Haziran 2005 tarihinde iþyeri hekimliði reçeteleri odamýzda protokolü
imzalayan eczacýlar arasýnda üst limit prensibine göre tevzi edilmeye
baþlandý.
8 Haziran 2005 tarihinde; Adana, Mersin; Hatay Eczacý Odasý Yönetim
Kurullarý, SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü sorumlularý ile SSK ile
kurumsal iliþkiler, SSK reçete kontrollerinde standardizasyon ve son
geliþmeler hakkýnda görüþmelerde bulundular.
17 ve 21 Haziran 2005 tarihlerinde SSK ödemeleri ile ilgili SSK Saðlýk
Ýþleri Bölge Müdürlüðü ile görüþülüp, TEB'e ve SSK genel Müdürlüðüne
yazýlar yazýldý.
Temmuz ayý içerisinde SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü ile görüþülmüþ
görevli eczacýlarýn odalarýnýn boya ve tadilatlarý yaptýrýlmýþtýr.
Yine Temmuz ayý içerisinde bir çok eczacýmýzýn çeþitli sebeplerle iade
edilen reçetelerinin ödenmesi saðlanmýþtýr. SSK ile eski anlaþmalý
eczacýlarýmýzýn 2005 yýlýndan kalan avans ödemelerinin %25'i ile ilgili
Genel Müdürlükle bir çok kez görüþülmüþ, SSK Bölge Müdürlüðü'nde
devirden ötürü oluþan karýþýklýðýn giderilmesi saðlanmýþ ve kalan
alacaklarýmýzýn muhasebe iþlemlerine baþlanmasý saðlanmýþtýr.
Sonuç olarak 10 Þubat 2005 tarihi mesleðimiz için yeni bir baþlangýç
olmuþ, eczanelerimizde ciddi deðiþimlere neden olmuþtur. Bundan
sonra bizlere düþen, deðiþimlere ayak uydurup kendimizi ve
eczanelerimizi yenileyerek tüm bu deðiþimlere sahip çýkmaktýr.
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YORUM

Genel Saðlýk(sýzlýk) Sigortasý (mý?)
Ecz. Bilge ÜSTEKÝDAÐ
Haysiyet Divaný Baþkaný

"Sosyal devletin görevi; vatandaþýn saðlýðý, eðitimi
ve güvenliðini parasýz karþýlamaktýr.
Genel Saðlýk Sigortasý yasa tasarýsý hazýrlanarak ilgili
birimlere, dolayýsýyla bizlere ulaþtýrýldý. Bu taslaðýn bugün
gündeme gelmiþ yeni bir durum olmadýðýný hepimiz
biliyoruz. Önce tarihçesine bir göz atalým, sonra da taslaðý
büyüteç altýna alalým.
Türkiye'nin 1961 yýlýndan önce örgütlü bir saðlýk sistemi
yoktu. Hükümet tabiplikleri Osmanlý'dan günümüze saðlýðý
merkezi kontrolde tutmaktan öte birþey deðildi. 1961'de
Milli Güvenlik Konseyi tarafýndan saðlýk hizmetlerinin
sosyalleþtirilmesi ilk kez toplumun gereksinimlerini
karþýlamaya yönelik bir giriþim olarak baþlatýldý. 1965'ten
sonraki hükümetler sosyalleþtirmeden uzak politikalarla
saðlýk ile oynamaya baþladýlar.
Küreselleþme maskesi ile dünyaya egemen olma giriþimleri,
Türkiye'nin ortamýný geliþmek için uygun bulduðundan;
yeni bir saðlýk modeli ile karþýmýza çýktý. Uluslararasý
sermayenin istekleri doðrultusunda saðlýk hizmetlerinde
kargaþa yaratýlýyor, hastane hizmetleri, ilaç gereksinimleri
üzerinde politikalar üretilerek özelleþtirme giriþimlerinin
önü açýlýyordu. Krizler yaratýlarak varolan saðlýk sisteminin
deðiþtirilmesi planlanýyordu. Saðlýkta reform(!) yapýlabilmesi
için (sözde daha iyi saðlýk hizmeti için) yasal düzenleme
yeniden yapýlmalýydý.
Ülkenin Cumhuriyetten gelen önemli mevzuat kazanýmlarý
vardý. Umumi Hýfzýsýhha Kanunu, Saðlýk Hizmetleri
Sosyalleþtirilmesine Dair Kanun gibi. 1987 yýlýnda hazýrlanan
Saðlýk Temel Hizmetleri Kanunu ile ilk giriþimde bulunuldu.
Sözleþmeli saðlýkçý kavramý Anayasa Mahkemesine
takýlýnca zorunlu beklemeye geçildi. 1990'larda ULUSAL
PROJE adý altýnda tüm mevzuat yeniden deðiþtirilmeye
çalýþýldý. Toplumsal güçler; meslek kuruluþlarý, sendikalar
ve diðer ulusal birimlerin tepkisi ile geri adým atýldý.

Uluslararasý sermaye Türkiye'nin çok geniþ saðlýk
potansiyelini gözlerine kestirmiþlerdi. Özellikle tek parti
hükümetleri zamanýnda planlarýný uygulayabileceklerini
hesaplýyorlardý. En radikal projeler: "AB'ne uyum" gerekçesi
ile birer birer önümüze getiriliyordu.
Saðlýk Meslekleri Kuruluþlarý Kanunu, Ýlaç ve Eczacýlýk
Kurumu Kanunu, Veri Koruma ve Patent Kanunlarý, ilaç
fiyatlarý kararnameleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn
yeniden yapýlandýrýlmasý, vs..
Önce Kriz:
Yürürlükteki yasal düzenleme, herkese eþit ve ücretsiz
hizmeti zorunlu kýlýyor, kar amaçlý saðlýk üretimini
kýsýtlýyordu. Toplumun önemli bir kesimi bütüncül hizmetten
yoksundu. Parasýzlýk nedeniyle hizmet alýnamýyordu.
Popülist yaklaþýmla herkese saðlýk hizmeti verileceði
maskesi altýnda, saðlýk ve ilaç güvencesi içine alýnacaðý
mesajlarý verilmeliydi.
SSK'lýlarýn serbest eczanelerden ilaç alabilmeleri, yeþil
kartlý hastalarýn ilaç alabilmeleri, hatta tüm vatandaþlarýn
ücretsiz saðlýk hizmetine ulaþmasý insanlýk ve anayasa
gereðiydi! Buna "HAYIR" demek mümkün deðildi. Bu buz
daðýnýn görünen yanýydý. Gerçek ne idi?
Ücretsiz hizmet ve sosyal güvence gibi engeller kaldýrýlarak
GENEL SAÐLIK SÝGORTASI oluþturulmalý, saðlýk alanýnda
yapýlacak tüm harcamalarýn pazar içinde yer almasý ve
katlanarak artan karlar getirmesi saðlanmalýydý.
Ýlk aþamada AÝLE HEKÝMLÝÐÝ ile saðlýk ocaklarý devre dýþý
býrakýlacak, halkýn saðlýk sorunlarý çözümsüz karmaþaya
sokulacak, ivedi çözüm adý altýnda hastaneler ticari birer
iþletmeye dönüþtürülecek, aile hekimi-uzman hekim
baðlantýsý ile ticari iliþki resmileþecektir. Ortaya çýkacak
finans sorunlarý, döner sermaye adý altýnda doðrudan
ödeme ile çözülecek. ÖZEL SAÐLIK SÝGORTALARI devreye
sokularak sigorta meþrulaþtýrýlacaktýr. Böylece bilinçli
olarak týkanan saðlýk modeli, çözüm aranýyormuþ görüntüsü
ile oldu bittiye getirilerek
ÖZELLEÞTÝRÝLECEK !..

8

Genel Saðlýk(sýzlýk) Sigortasý (mý?)

Kurum, sigortalý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin sevk zincirine
uyma, bir önceki yýl saðlýk giderlerinin toplamý, kiþisel koruyucu saðlýk
hizmetlerinin kullanýmý, hastalýklardan korunma, hekimlerin öneridði
tedavilere uyma ve benzeri hususlar esas alýnarak katýlým paylarýný,
takip eden bir yýl için azaltmaya yetkilidir.
Madde 17 :
Saðlýk yardýmlarýndan yararlanma hakkýna sahip kiþilerce, sevk zinciri
kapsamýnda ilk baþvurulacak yer AÝLE HEKÝMÝ'dir. Ýkinci ve üçüncü
basamak saðlýk hizmetlerine iliþkin giderler ancak bir önceki basamaktan
sevkin yapýlmýþ olmasý halinde karþýlanýr.
III. Kýsým-Madde 20:
Kurum gerekli gördüðü hallerde saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda saðlýk
yardýmlarýndan yararlanma hakkýna sahip kiþilerin, ayakta tedavide
yazýlan ilaçlarýný karþýlamak amacýyla eczane açýp iþletebilir. Açýlacak
eczanelerin ruhsatý bir eczacýnýn mesul müdürlüðünde kurum adýna
düzenlenir.
ÞÝMDÝ GELELÝM TASLAKTAKÝ MADDELERE:
Görüþlerimizi destekleyen maddelere þöyle bir bakalým.
II. Kýsým-Birinci Bölüm-Madde 8 (E Bendi) :
Hekimlerin ve Diþ Hekimlerinin branþlarý, kiþinin klinik ve laboratuar
bulgularý, konulan teþhisler, saðlýk hizmetlerinin sunulduðu basamak,
maliyet- etkililik gibi hususlar dikkate alýnarak, bedeli ödenecek her
türlü saðlýk yardýmlarýnýn cins ve miktarý, kullaným süreleri, kurumca
yayýnlanacak tebliðle belirlenir.
Madde 15 :
Acil týbbi müdahaleyi gerektiren haller dýþýnda saðlýk kurum ve
kuruluþlarý müracaat edenlerin kimlik bilgilerini ve bu belgenin baþvuran
kimseye ait olup olmadýðýný kontrol etmek zorundadýr.(Hani herkes
sigortalý idi, yurtdýþýndan birilerimi gelip tedavi olacak!)
Madde 16 :
Katýlým paylarý; genel saðlýk sigortasý tarafýndan karþýlanan saðlýk
hizmeti bedeli esas alýnarak gereksiz kullanýmý caydýrma, saðlýk
yardýmýnýn niteliði itibarý ile hayati öneme sahip olup olmamasý ve
benzeri kriterler dikkate alýnarak %0 ile %50 oraný arasýnda kurumca
belirlenir.

Devlet mevcut SSK eczanelerinde nasýl hizmet alýndýðýný
gördüðü ve deðiþtirme ihtiyacý hissettiði halde yeni taslaða
bu maddeyi hangi akla hizmetle koymuþtur!...
Madde 27 :
Saðlýk yardýmlarýndan yararlanan sigortalý ve bakmakla yükümlü olduðu
kiþiler saðlýklarýný korumaktan asli olarak sorumludur. Kurumdan saðlýk
yardýmý almakta olanlar, hekim tarafýndan alýnmasý istenen önlem ve
önerilere uymakla yükümlüdür. Hekim tarafýndan alýnmasý istenen
önlem ve önerilere uymamasý yüzünden tedavi süresinin uzamasýna
malül kalmasýna veya malüllük derecesinin artmasý nedeniyle oluþan
ek masraflarýn %50'si sigortalýdan tahsil edilir.
Taslaktaki maddelere baktýðýmýzda; tamamen "ÖZEL SÝGORTA
SÝSTEMÝ"nin benimsendiðini görüyoruz. Tamamen kar amaçlý,
paran kadar hizmet alacaðýn, paran olmadýðýnda saðlýksýz
olacaðýn bir saðlýk sigortasý sistemi olduðunu görüyoruz.
Asýl yapmalarý gereken ANAYASAYI DEÐÝÞTÝRMEK! Herkesin parasýz
saðlýk hizmeti alabileceðini emreden 46. maddeyi kaldýrmalarý gerekiyor.
Yoksa Anayasa Mahkemesi Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý'ný reddecektir.
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YORUM

Acaba! ve Keþke!
Ecz. Özden SEZGÝNSOY
4. Bölge Adana
Eczacý Odasý Saymaný

Zaman zaman düþündüðüm olmuþtur.
- Acaba ecza kooperatifleri olmazsa neler
olurdu?
- Acaba depocular firmalardan aldýklarý mal
fazlalarýný tam olarak verirlermiydi?
- Acaba depolar neden 10+2 veriyorlarda
neden 5+1 vermiyorlar?

Acaba? Acaba? Acaba?
Þüphesiz ki yukarýda düþündüklerim sadece bir
varsayým. Hiçbir depomuzun bu þekilde
düþündüðünü ve yaptýðýný sanmýyorum. Ama,
yinede "ACABA" diyorum.
Ecza kooperatifleri bizim kendi öz varlýðýmýzdýr.
Kendi çocuklarýmýza ne kadar çok ilgi özen ve
sevgi gösterirsek onlardan da o kadar çok sevgi
görürüz. Bu öz varlýðýmýzdan da ilgimizi ve
alýmlarýmýzý esirgemeyelim. Mesleðimizde daha
çok kazanmamýz için çalýþan, kârýný bizimle
paylaþan bir varlýðýmýz. Buna sahip çýkmaksa
hepimizin görevi.

- Acaba depolar kendi eczanelerini açmak
gibi bir düþünceye kapýlýrlarmýydý?
- Acaba bugün olduðu gibi ilaçlara zam
geldiðinde eski fiyatlý verirlermiydi?
- Acaba son zamanlarda rastladýðýmýz ilaç
fiyatlarý düþtüðünde fiyat farklarýný kendileri
için ilaç sanayinden alýrken bizleri düþündüler
mi?
- Acaba çok azda olsa bazý firmalarýn
eczanelere verilmek üzere depolara verdikleri
fiyat farklarýný tam olarak eczaneye verdiler
mi?
- Acaba üzülerek söyleyeyim azda olsa
deontolojiyi bozan, katýlým payý iade eden
eczaneler kooperatif yokluðundanmýdýr?
- Acaba çok güçlü kooperatifler olsa muvazalý
eczane açmaya cesaret eden olurmuydu?
- Acaba bana farklý uygulama, bir baþkasýna
farklý uygulama yapýlýyormu?
- Acaba neden kooperatiflerin olmadýðý
bölgelerde eczaneler kooperatif olan
bölgelere göre ilacý %5 ile %8 arasýnda daha
pahalý alýyorlar?

Çok yakýnda Adana'mýzda da bir ecza
kooperatifimiz olacak. Küçük hesaplar peþinde
koþup sadece bugünü deðil yarýnlarý da
d ü þ ü n e l i m . E c z a Ko o p e r a t i f l e r i h e m
bugünümüzü hemde yarýnýmýzý düþünüyorlar.
Bizden istedikleri sadece ve sadece 25,50. YTL.
giriþ aidatý ve desteðimiz.
Sahip olduklarýmýzýn deðerini en çok onu
kaybettiðimiz zaman anlarýz ama artýk iþ iþten
geçmiþtir.
Gelin çok geç kalmadan bugün ACABA, yarýn
KEÞKE Ecza Kooperatifimiz olsaydý demeyelim.
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14 MAYIS ETKÝNLÝKLERÝ

Bilimsel eczacýlýðýn 166. yýlýna eczacýlýðýn gelecek 20 yýlýna
damgasýný vuracak önemli ve kalýcý deðiþiklikleri yaþýyoruz.
Eczacýlýk hizmetlerinin kalitesini arttýrmak için; mesleki nitel
ve nicel geliþmelere duyarlý olmak için; sosyal dayanýþmayý
arttýrmak için 14 mayýsta bir dizi etkinlik düzenledik.

11 MAYIS
Galleria Fanya eðlence merkezinde bowling
turnuvasý düzenlendi. FB-GS kupa finali maçý izlendi.

9 MAYIS
14 Mayýs Eczacýlýk Bayramý hakkýnda temsilci
toplantýsý yapýldý.
14 Mayýs Etkinlikleri çerçevesinde Futbol Turnuvasý
baþladý. Saðlýk Müdürlüðü ile Eczacý kalfalarý ve
Hedef Ecza Deposu ile Selçuk Ecza Deposu takýmlarý
karþýlaþtý.
12 MAYIS
Yönetim Kurulumuz 14 Mayýs ile ilgili toplantý yaptýlar.
Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT, Genel
Sekreterimiz Ecz. Alev TÜRKER ve Yönetim Kurulu
üyemiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ Akdeniz TV'de
"14 Mayýs Eczacýlýk Bayramý" konulu canlý yayýna
katýldýlar.

10 MAYIS
Adana Eczacý Odasý Komisyonlarý üyeleri ile 14
Mayýs Eczacýlýk Bayramý hakkýnda bir toplantý yapýldý.
Adana ili ve Ýlçe Eczacý futbol takýmlarý karþýlaþtý.
Saðlýk Müdürlüðü ile Hedef Ecza Deposu futbol
takýmlarý yarý final oynadýlar.

Eczacý ve Saðlýk Müdürlüðü futbol takýmlarý final
maçý oynandý. Saðlýk Müdürlüðü Takýmý turnuva
birincisi oldu.
13 MAYIS
Saadet Partisi Kadýn Kollarý Eczacýlýk Bayramý
nedeniyle Yönetim Kurulumuzu ziyaret ettiler.
Adana Eczacý Odasý toplantý salonunda 14 Mayýs
Eczacýlýk Bayramý basýn açýklamasý yapýldý.

14 Mayýs Eczacýlýk Bayramý Çelenk Koyma Töreni
12

14 Mayýs Etkinlikleri

14 MAYIS
Atatürk Parký'nda tören düzenlendi. Çelenk koyma ve saygý
duruþu için meslektaþlarýmýzla tören yerinde buluþuldu.

16 MAYIS
Adana Eczacý Odasý toplantý salonunda Eczacý Korosu, Türk
Sanat Müziði konseri verdi.

Adana Saðlýk Müdürü Dr. Serdar MERCAN,
Adana SSK Ýl Müdürü Ahmet Raþit DÖNMEZ,
Adana SSK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürü Dr. Hasan Lütfullah DÜZYOL,
SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýlaç Ve Eczacýlýk Daire
Baþkanlýðý temsilcileri Ecz. Zuhal DÝLEK ve Ecz. Vildan CÝGAL'in
katýldýðý
"SSK'nýn Serbest Eczanelerden Hizmet Alýmý" ve "SSK
Uygulama Talimatý" konulu panel düzenlendi.
17 MAYIS
Tayyibe GÜLEK Odamýzý ziyaret etti.
Ýlaç reçeteleme konusunda uyulmasý gereken kurallarýn
hekimlere duyurulmasý için Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne yazý yazýldý.

Seyhan Oteli Balo Salonu'nda Geleneksel Eczacýlýk Balosu
düzenlendi. Meslekte 30. yýlýný dolduran meslektaþlarýmýza
plaket verildi.

23 MAYIS
Türkiye Ýlaç Sanayi Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz.
Cengiz CELAYÝR, Sosyal Güvenlik Kurumu Temsilcisi Hüseyin
ÇELÝK, TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz. Mehmet DOMAÇ' ýn
katýldýðý, TEB Merkez Heyeti II. Baþkaný Ecz. Erdoðan ÇOLAK'ýn
yönettiði "Sosyal Güvenlik Kurumu-Genel Saðlýk SigortasýEczacýlýk" konulu bir panel düzenlendi.
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PANEL

SSK'nýn Serbest Eczanelerden
Hizmet Alýmý ve SSK Uygulama Talimatý

AB uyum çalýþmalarýnýn yapýldýðý, ülke
gündeminin, çok önemli hayati konularla sürekli
deðiþtiði, toplumda neyin doðru - neyin yanlýþ
olduðu fikrinin oturmadýðý; toplumda deðiþimler
ile deðiþikliðin birbirine karýþtýðý daha da
önemlisi; hala her konuya siyah ve beyaz olarak
bakýldýðý bir dönemden geçiyoruz. Doðaldýr ki
bizler de etkileniyoruz.
Ýlaç, Eczacýlýk ve Saðlýk böylesi yoðun bir
dönemde yeniden þekilleniyor. Eczacýlýk
mesleði; ülkenin saðlýk yapýlanmasýnýn geleceði
bu günlerde belirleniyor.

Bilimsel Eczacýlýðýn 166. Yýlý Adana Eczacý Odasý
14 Mayýs Eczacýlýk Bayramý Etkinliklerinde Þubat
2005'ten itibaren Eczacýlýk gündemimize oturan;
eczanelerimizde büyük bir yoðunluk dönemi
yaþatan Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili önemli
bir panel düzenlenmiþtir.
"SSK'nýn Serbest Eczanelerden Hizmet Alýmý"
ve "SSK Uygulama Talimatý" konulu panelin
açýlýþýnda Adana Ýl Saðlýk Müdürü sayýn Dr.
Serdar MERCAN, SSK Ýl Müdürü sayýn Ahmet
Raþit DÖNMEZ, SSK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürü
sayýn Dr. H. Lütfullah DÜZYOL birer konuþma
yapmýþlardýr.
Adana'da ki meslektaþlarýmýzýn yoðun ilgi
gösterdiði bu panele SSK Saðlýk Ýþleri Genel
Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkanlýðý
temsilcileri katýlmýþlardýr.,
Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT panelin
açýlýþ konuþmasýnda;
Deðerli misafirler;
Hepimiz çok önemli bir süreçten geçiyoruz.
T.C. Meclisinin tarihinde, en fazla yasanýn
çýkarýldýðý bir dönemi yaþýyoruz.
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Genel Saðlýk Sigortasý mecliste. 6197 sayýlý
Eczacýlýk yasasý çok yakýnda meclise gelecek.
Böylesi bir dönemde ülke yöneticilerinin, meslek
yöneticilerinin, yani tüm yöneticilerin, idarecilerin
tavýrlarý, davranýþlarý çok daha fazla önemli hale
geliyor.
Bizlerin, idarecilerin sorumluluðu ilginç ve zor.
Bu olaðanüstü dönemi tariflerken olumlu ve
olumsuzluklarý birlikte deðerlendirmesi,
yönlendirmesi gerekiyor. Sorumluluk almamýz
g e r e k i y o r. Ç ü n k ü g ü n e i l i þ k i n k a r a r
vermiyorsunuz, geleceðe iliþkin meydana
gelebilecek olgulara karþý karar veriyorsunuz
ve insanlarý yönlendiriyorsunuz.
SSK eczacýlýk için, toplum için çok önemli bir
konu; aylardýr gündemimizin birinci sýrasýnda.
Önce tespitler yapmak gerekiyor. Bu sürece
nasýl gelindiðini, eczacý açýsýndan toplum
açýsýndan iyi tespit etmek gerekiyor. Yani
hepimizin SSK sürecini iyi bilmemiz gerekir.
Adana Eczacý Odasýnýn en önemli
politikalarýndan birisi; Türkiye'de evrensel
eczacýlýk kuralýnýn hayata geçmesidir. Bu
anlamda ülke nüfusunun diðer yarýsýna eczacýlýk
hizmeti verememek bizler için bir eksiklikti.
Ciddi olarak son 2 yýldýr baþlayan SSK süreci;
14 Aralýk günü imzalanan protokol ile tüm sosyal
güvenlik kuruluþlarýnýn protokolü haline geldi.
Doðru olan da buydu.
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Devletin bir kurumu %2.5 iskonto yaparken diðerine
%20 indirim yapmasý hiç te akýlane deðildi. Anayasamýzýn
56. maddesi eþit saðlýk güvencesinden bahseder, eþitlik
için satýn almada eþitlik olmasý gerekir. 14 Aralýk
protokolü Türkiye'de bir ilktir. Ayný zamanda da bir
baþlangýçtýr. Devlet ilaçta satýn alma þeklini deðiþtirmiþtir.
Eczacý açýsýndan da evrensel eczacýlýk kuralý olan tüm
ayaktan tedavi reçetelerinin karþýlanmasý saðlanmýþtýr.
Yýllardýr eczacýsý bile olmadan iþletilen SSK eczaneleri
kapanmýþtýr. Kuyruklarda bekleyerek ilaç alan SSK'lý bu
iþkenceden kurtulmuþtur. Bir yýðýn yanlýþ uygulama son
bulmuþtur. Çaðdaþlaþma adýna, çaðdaþ saðlýk hizmeti
adýna doðru adým atýlmýþtýr.

Bu protokolde 3 önemli aktör var:
Birinci Devlet; tek satýn alýcý, görüþmelere %30 iskonto
talebi ile baþladý. Ýkinci ve en önemli aktör sanayi; yerli
ve yabancýsý ile heterojen olan verdiði sözü tutmayan;
ve üçüncü aktör biz eczacýlar. Her uygulamada arada
kalan; hasta ile karþý karþýya kalan; depolar ile karþý
karþýya kalan; kurumlar ile karþý karþýya kalan bizler ve
ayný zamanda beklentileri olan, farklý geniþ fikirleri olan,
eczaneleri homojen olmayan eczacýlar. Tabi ki herkesi,
tüm kesimleri memnun edecek bir protokol yapmak
imkansýz Çünkü herkesin yapýsý farklý ve kendine özgü
davranýyor. Aslýnda bu anlamda ilk defa bir araya gelindi.
Bu bir baþlangýçtýr.
Geliþmiþ ülkelerde her konu muhataplarý ile çözülüyor.
Örnek: Ýsveç (üçlü yönetim) Bu bir araya gelmede þu
anda maðdur olduðumuz konular var. Birincisi 1 Ocak
ile 10 Þubat arasýnda sanayinin stok maliyetimiz için
yapmasý gereken iskontonun saðlýklý yapýlmamasý.
Sanayi sözünde durmadý. Ýkincisi protokol öncesi ilaç
satýþ þeklinin protokol sonrasýnda da ayný olmasý
gerekirdi. Hepimiz Adana'da novartis örneðini biliyoruz.
Adana'daki meslektaþlarým novartis konusunda gerekli
hassasiyeti gösterdiler. Ve Adana'da novartis sorununu
çözdük. Ancak bu sorunlar yaþanmasaydý çok daha iyi
olacaktý. Üçüncüsü, kurum sanayi iskontolarý devlete
direk yapýlmasý gerekirken bizim üzerimizden yaptýlar.
Ancak yapýlan iskontolara da uyulmadý 80 kalem ilaçta
sanayinin yaptýðý iskonto ile kurumun yaptýðý iskonto
farklý idi Eczacý, bu ilaçlarý verirken zarar etti. Ayrýca
fatura keserken bu iskontolarý göstermekte zorlanýyoruz.
60'a yakýn iskonto çeþidini takip etmemiz mümkün
deðil. Dördüncüsü eczacý geliþen teknolojiye raðmen
kýrtasiye ve bürokrasi içerisinde evrak takipçisi haline
geldi. Ýþ yükümüz inanýlmaz arttý.

Adana Eczacý Odasý olarak SSK'nýn serbest eczanelerden
ilaç alma noktasýnda taraf oluþumuz, görüþmelere
katýlmýþ olmamýz, destek vermemiz, bu uygulamanýn
eczacý lehine olduðunu mu gösterir? Tümüyle
onayladýðýmýz bir protokol olduðunu mu gösterir? Tabi
ki hayýr.

Ve asýl sorunumuz GERÝ ÖDEMELER. Eczacý
gündeminden geri ödeme sorununun kaldýrýlmasýný
istiyoruz. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini
istiyoruz. SSK 10 Þubat'ta baþladýðýnda raporlu, iþyeri
hekimi reçeteleri, yatan ve katýlým payýndan muaf
reçeteler hariç idi. Ancak 20 Þubat'ta SSK eczaneleri
kapanýnca bizler de bir anda hazýrlýksýz yakalandýk.
Açýkçasý hepimiz olaðan üstü günler geçirdik. Aslýnda
Bað-Kur otomasyonunda, Emekli Sandýðý
otomasyonunda benzer sýkýntýlar çektik. SSK da daha
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yoðun yaþamamýz normal. Çünkü nüfusun %30 unu
kapsayan yoðun bir kurum. Ayný zamanda %10 Pazar
payýna sahip Yeþil Kartý da sayarsak, pazarýmýzda %40
geniþleme yaþandý. Tabi bir de yabancýsý olduðumuz
SSK prosedürü ve mevzuatý.O günleri hatýrlayalým. Ýl
Saðlýk Müdürlüðü ile birlikte alarmda idik. Yöneticilerimiz
eczaneleri dolaþtý. Eczacýlarýmýz gece geç saatlere kadar
eczanelerinde kaldý. Adana'da hiçbir SSK'lý ilaçsýz
kalmayacak dedik. Ve baþardýk da. Birinci amacýmýz
hastanýn maðdur olmamasýydý. Çünkü eczacýlýk hizmetini
vermek bizim görevimiz.
Gelen hastalarýn ilaçlarýný karþýlamak, onlara saðlýk
danýþmaný hizmeti vermek bizim görevimiz. O günlerde
raporlu reçetelerle ilgili yaþadýðýmýz sýkýntýyý Ýl Saðlýk
Müdürlüðümüz, eski SSK Adana Bölge Hastanesi
Baþhekimliðimiz ve Eczacý Odasý olarak, birlikte
kurduðumuz raporlu reçete danýþma ve tevzi bürosuyla
bir anlamda rahatlattý. SSKlýlar adýna, eczacýlar adýna
sayýn Saðlýk Müdürümüze teþekkür ediyorum.
15 Mart gibi de SSK Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü kuruldu.
SSK Ýl Müdürümüz, SSK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürümüz ile
o günlerde yoðun mesailerimiz oldu. Çünkü SSK Saðlýk
Ýþleri hazýr deðildi. Saðlýk Ýþleri geç kurulunca bizde
evraklarý ancak 20 Mart'tan sonra teslim edebildik.
Saðlýk Ýþlerinde eczacý meslektaþlarýmýz ve hekim
arkadaþlarýmýz görev alýyor. Onlara yakýþýr bir mekanlarý
yok. Öðle yemeði bile çýkmýyor. Anladýðým kadarý ile
beklentiler de tam karþýlanmýþ deðil. Ciddi sýkýntýlar
yaþýyorlar. Yaklaþýk 1 aydýr hemen hemen her gün bizde
onlar ile birlikteyiz. SSK, Saðlýk Müdürlüðü, SSK Saðlýk
Ýþleri, görevli eczacýlar, hepimiz hep birlikte çaba sarf
ediyoruz. Yaþanan sorunlarýn kýsa zamanda çözüleceðini
umut ediyorum. Kýsacasý bir geçiþ dönemi yaþýyoruz.
Ancak þunu bilmeliyiz ki bu iþin geriye dönüþü yok. Bu
sistem emekleyecek sonra düzelerek yürüyecek.
Bizim þu anda ihtiyacýmýz olan EMPATÝ. Hepimiz empati
yapmalýyýz.Birbirimizi daha iyi anlamalýyýz. O zaman
sorunlarý çözmemiz çok daha kolay olacak. Bu çok
yoðun günlerinde bizi kýrmayýp Adanaya gelen SSK
Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire
Baþkanlýðý Þube Müdürü meslektaþým Ecz. Zuhal Dilek
ve Ecz. Vildan Cigal'a tüm meslektaþlarým adýna teþekkür
ediyorum.
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Dr. Serdar Mercan (Adana Ýl Saðlýk Müdürü)
Sayýn SSK Saðlýk Ýþleri Daire Baþkaným, sayýn Þube
Müdürüm, sayýn Ýl Müdürlerim, pek kýymetli Eczacý
arkadaþlar, deðerli basýn mensuplarý.
Þimdi baþkanýmýzýn da belirttiði gibi çok ciddi bir
dönüþümde yaþýyoruz.
Klasik olarak olmasý gereken neydi?
Bunun en az bir sene önce planlanmasý, alt yapýlarýnýn
oluþturulmasý, konsensusun saðlanmasý ve harekete
geçilmesiydi. Anlaþýlmayacak þekilde insana ve
vatandaþýmýzýn iþlerini kolaylaþtýrmaya yönelik
hedeflenen bir çalýþma. Çeþitli mahkemelere itirazlar
nedeniyle bu planlama en az 6 ay önce baþlamýþtý.

Danýþtaya itiraz vardý biliyorsunuz ve 18'i akþamýna kadar
da herkes beklemedeydi. Acaba döneceðiz mi
dönmeyeceðiz mi? Danýþtay'dan da yürütmeyi durdurma
talebi vardý. Onun iptal kararýný çýkýnca artýk anlaþýlýr bir
döneme çekildi. Arada çok kýsa bir süre var. Süre böyle
olunca Saðlýk Bakanlýðý da dahil, SSK'da dahil hepimiz
tekrar alarma geçtik. Bunun tabi kýsmi alt yapý çalýþmalarý
da var. Empatiden bahsediyoruz. Kurumlar arasý empati
oluþturulmasý çok önemli bir husus.
Þunu çok iyi biliyoruz. Önce onu belirtmek istiyorum.
Önce bir teþekkür etmek istiyorum. Bu bayramda çok
deðil; bence hakkettik bunu. Adana olarak sizlerle
vatandaþýmýzý en az maðdur edecek þekilde bütün bir
çalýþmayý yürüttük. Bu da eczacýlarýmýz özellikle odanýn
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önderliðinde, Odanýn liderliðinde vatandaþý maðdur
etmemek için var güçleriyle bir özveride bulundular.
Yine SSK penceresindeki gerek o dönemdeki Ýl
Müdürümüz daha sonra gelen Saðlýk Ýþleri Ýl
Müdürlüðümüzde özveriyle bu iþi düzenlemeye çalýþtý.
Bir koordinasyon merkezi kurduk. Sizlerin
þüpheleneceðiniz veya güvenemediðiniz reçeteler
konusunda yardýmcý olmaya çalýþtýk. Bir þekilde
atlatmaya çalýþtýk bu dönemi. Daha hala atlatacaðýmýz
badireler var. Ama bunu el birliðiyle yapacaðýmýza da
ben inanýyorum.

bilinciyle hizmeti görsün. Ve bu özgüvenle zaten serbest
eczanelere reçetelerin çýkarýlmasý söz konusudur.

Yine bizi ilgilendirdiði için önce Yeþil Kartla ilgili bazý
açýklamalar yapalým. Yeþil Kart Uygulamasý eczanelerin
iþ yükünü çok ciddi anlamda yoðunlaþtýrmýþtý. Yeþil
Kartla ayaktan tedavilerin gündeme gelmesiyle iki yoðun
tempo bir yerde üst üste asýldý.

Biz ne yapmaya çalýþýyoruz?

Özellikle eczacýlar için. Bununla ilgili de Müdürlüklerce
ekipler kuruldu. Ýþte reçete kontrolleri yapýldý. Burada
da ben Müdürlüklerdeki arkadaþlarýma özellikle teþekkür
etmek istiyorum. Bir an önce hazýrlamaya çalýþtýlar.
Reçetelerimizin büyük bir kýsmý Muhasebe
Müdürlüðünde bekliyor. Ödenekleri de var. Ümit
ediyorum bu hafta içinde çözülmeye baþlanýr diye
düþünüyorum. Sizin adýnýza biz, Muhasebe
Müdürlüðüyle görüþüyoruz. Özellikle Oda Baþkanýmýzla
birlikte. Bir an önce bunlarýn da ödenmesi noktasýnda.
Herhalde bu ay sonuna kadar iyice anlayacaðýz. Ama
Baþkaným ifade etti. Yakýnda ciddi bir ödemeniz varmýþ
herhalde.
Yine bir þey daha ifade etmek istiyorum. Lise
öðrencisiyken kardeþim eczanede akþamlarý nöbetlere
kalýyordu. Sonra üniversiteye gittik geldik. Her gidip
geldiðimizde bu seferde bilgimi arttýrmak için özellikle
eczanelerde çalýþtým. Zorluklarýnýzý aslýnda biliyoruz.
Vadesi gelmiþ çek ödemeleriniz; faturalarýn geri
dönmesi, geri döndüðünü anlayamamanýz.
Aslýnda sizin de istediðiniz temelde , açýkça yaptýðýnýz
bir yanlýþ varsa da bu yanlýþýn açýkça size ifade edilip,
çözülebilecekse çözülmesini saðlamak. Olmayacak bir
þey deðil. Ama geçiþ dönemine imza atan bürokrasi
hakikaten risk altýndadýr biliyorsunuz. Ve istiyoruz ki
artýk özel-kamu ayrýmý yapýlmadan bütün vatandaþ kamu

Sizin de bir saðlýk kuruluþu olduðunuz zaten baþtan
beri tasdik ediliyor. Saðlýðýn vazgeçilmez ayaklarýnýzdan
biri olduðunuz mutlak. Ki reçeteyi hekim yazýyor ama
o reçeteyle ilgili bilgilendirmeleri yine siz yapýyorsunuz.
Vatandaþý bilgilendiriyorsunuz. Bir çok yerde bunu
eczanede çalýþýrken de görüyordum. Vatandaþýn ilk
tanýþtýðý mercilerden birisi de siz oluyordunuz. Bu
saðlýðýn vazgeçilmez ayaklarýndan birisi.

Bizler özellikle þu anda belki Adana için bir þans diye
düþünüyorum. Bütün Kurum temsilcileri birbiriyle
konuþmaktan kaçýnmýyor. Birbirinin derdini kendi derdi
gibi kabul edip çözmeye çalýþýyor. Bürokrasi dediðimiz
ve mutlaka aslýnda tespit ve kayýt sistemi gereklidir
biliyorsunuz. Denetimde gereklidir.
Bu denetimin gerektirdiði bazý gecikmelerden dolayý
düzenlemeler yapýlýyor. Ama vizyon deðiþti biliyorsunuz.
Artýk vizyonla hizmet sunanda, hizmet alanda açýk ve
þeffaf olarak bilgilenme hakkýna sahip. Bu noktada siz
karar vereceksiniz bizlerde bilgilendirmemizi yapacaðýz.
Herkeste elinden gelenin ötesini yapmaya çalýþacak.
Ama þuna ben tekrar tekrar ýþýk yakýyorum. Adana'da
dönüþüm esnasýnda vatandaþlarýmýz maðdur olmadý
bu noktada da sizlerin çok çok büyük gayretlerinin
olduðuna inanýyorum. Özgüvenleri olduðuna inanýyorum.
Böyle bir günde sizlerle birlikte olmaktan ayrýca
mutluyum. Ben teþekkür ediyorum. Ýyi bayramlar
diliyorum hepinize.
Ahmet Raþit Dönmez (Adana SSK Ýl Müdürü)
Sayýn Türk Eczacýlarý Birliði Adana Eczacýlar Odasýnýn
deðerli Baþkan ve Üyeleri, basýnýmýzýn güzide mensuplarý
ve Ankara'dan katýlýma gelen Saðlýk Ýþleri Genel
Müdürlüðü, Eczacýlýk Daire Baþkaný Zuhal haným ve
Vildan hanýma teþekkür ediyorum geldikleri için. Hoþ
geldiniz. Eczacýlýk bayramýnýzýn 166. yýlýný kutlar, þahsým
ve grubum adýna hepinize saygýlarýmý sunarým.
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o geçiþ döneminde bizim Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü
kurulmamýþtý.
19'unda büyük bir kitleyle, büyük bir sorunla ve
meslekten gelmeyen birisi olarak karþý karþýya kaldým.
Ve sað olsunlar bir ekip dahilinde, bir ekip çalýþmasýyla
rahat bir geçiþ dönemi atlattýk. Bundan sonrada biz
topu Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürü Lütfullah Bey'e havale ettik
yani. Bize bir sorun geldiðinde gidin Lütfullah Bey'le
görüþün diyoruz. O bakýmdan da biraz rahatladýk.

19-1-2005 tarih 5283 sayýlý yasa, saðlýk tesisleri
eczanelerinin kapatýlarak, tüm anlaþmalý eczanelerden
ilaç temin edilmeye baþlandýktan sonra yani 19-2-2005
tarihinden itibaren sizlerle tanýþtým ve sizleri tanýmaktan
dolayý çok mutlu oldum.
Oda Baþkanýmýz sayýn Burhanettin bey ve de
Yönetimdeki diðer arkadaþlar bu geçiþ döneminde
bizimle birlikte yoðun çalýþma içerisinde bulundular. Ve
sigortalýlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümünde fevkalade
çaba sarf ettiler. Ayrýca siz eczacýlarla hiçbir sorun
yaþamadýk diyebilirim. Bu kadar büyük bir þehirde bu
kadar büyük sigortalý potansiyelinin olduðu bir yerde
gerçekten Adana olarak o geçiþ dönemini fevkalade
sorunsuz atlattýk diyebilirim.
Elbette sorunlarýmýz oldu ama hemen acil çözüm üretildi.
Bundan dolayý da biraz önce söylediðim gibi Burhanettin
Beye, Yönetimdeki arkadaþlara, hepinize ayrýca teþekkür
ediyorum. Tabi Serdar Bey bu teþekkürü ziyadesiyle
hak ediyor. Sað olsunlar o devir döneminde hiçbir
malzemelerini almadýlar, O alt yapýnýn bizim tarafýmýzdan
oluþturuluncaya kadar her türlü katkýyý saðladýlar ve her
zamanda yanýnýzdayýz diye ifade ettiler. Bizi rahatlattýlar.
Onun için de ayrýca teþekkür ediyorum kendilerine ve
ekibine.
SSK Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire
Baþkanlýðýmýz ayný çalýþma güruhu içerisinde asla
bürokratik yazýþmalara meydan vermeden telefonla
çözüm ürettiler ve bizi rahatlattýlar. Çünkü henüz daha
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Parasal yönden bizim sorunumuz yok. Genel
Müdürlükten anýnda paralarýmýz geliyor; yalnýz iþte
reçetelerin kontrolü, ADSL hattýnýn o civarda olmamasý.
Bu konularda Lütfullah Bey'in konusuna girmeyeyim,
biraz sorun yaþýyorlar idi. Ýnþallah pazartesinden sonra
bu sorunu da aþýyorlar. ADSL hattý çekildi, faaliyete
baþlayacak ve kýsa zamanda da bu iþlemler yürüyecek.
Bu arada ben iþin Sosyal Güvenlik kýsmýna bakýyorum.
Sakýn ola eczanelerinizde sigortasýz personel
çalýþtýrmayýn. Bunun idari para cezasý ve ilerde size
getireceði sorunlar çok fazladýr.
Yeni bir düzenlemeyle Mayýs 2005'den itibaren beþ iþçi
ve daha fazla iþçi çalýþtýran iþyerleri, Aðustos 2005'ten
itibaren de üç ve daha fazla iþçi çalýþtýran iþyerleri de
elektronik bilgi ortamý içersinde aylýk hizmet belgelerini
geçireceklerdir. Bu vesile ile basýnda buradayken bunu
da tekrar etmek ihtiyacýný duydum. Hepinizin tekrar
Bayramýný kutlar, grubum ve þahsým adýna huzurlu,
mutlu ve gönlünüzce nice yýllar dilerim. Saygýlarla.
Dr.H.Lütfullah DÜZYOL(Adana SSK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürü)
Sayýn Oda Baþkaným, sayýn Saðlýk Ýl Müdürüm, Sigorta
Ýl Müdürüm ve Genel Müdürlükten gelmiþ Þube
Müdürümüz Zuhal haným, diðer meslektaþ diyeceðim
çünkü eczacýlarda bizim gibi saðlýk sektöründe olduðu
için onlarý da artýk meslektaþlarýmýz olarak kabul ediyoruz.
Hepiniz hoþ geldiniz. Öncelikle sizin Eczacýlýk Bayramýnýzý
en içten dileklerimle kutluyorum.
Biliyorsunuz ki biz burada yeni bir sistem kuruyoruz.
Sosyal Sigortalar Kurumu çatýsý altýnda. Bu kurum
bugüne kadar hiç böyle bir þey yapmamýþtý. Yeni bir
atýlým, ilaçlarýn dýþarýdan eczanelerden temini ve yüklü

SSK'nýn Serbest Eczanelerden Hizmet Alýmý...

bir meblaðýn; Türkiye'nin neredeyse yarýsýna hitap eden
bir kurumun ilaçlarý karþýlama görevini sizlerin sýrtýna
yükledik. Bu biraz aðýr bir sorumluluk belki. Bizlerde
daha önce yapýlanmamýþ bir kurum olarak bunun
üstesinden gelebilmek için sizlere yardýmcý olmaya
çalýþýyoruz. Biz buraya ilk geldiðimiz zamanlarda sayýn
Baþkanýmýz Burhanettin Bey, sayýn Ýl Saðlýk Müdürümüz
Serdar Bey ve Sigorta Ýl Müdürümüz Ahmet Bey bize
yeni yapýlanmamýzda gerçekten çok büyük faydalarý
dokundu. Onlara hepinizin önünde çok teþekkür
ediyorum.
Adana'ya gelirken çok korkarak geliyordum. Çünkü
yapýlanmamýþ bir kurum. Ne yapacaðýmýz ve nasýl
mücadele edeceðimiz belirsiz. Fakat Burhanettin Bey
ve Serdar Bey beklediðimizden çok fazla mücadelelerle,
bizden önce yapmýþ olduðu atýlýmlar sonucunda biz
düþündüðümüzden çok ileri bir adýmla bu göreve
baþladýk. Halen alt yapýmýz tamamlanmýþ deðil. Sizler
biliyorum ki ciddi anlamda yeni bir yapýlanmaya alýþmaya
çalýþýyorsunuz. Eskiden Emekli Sandýðý, Bað-Kur'a daha
sonra Yeþil Karta ilaç verilirken, Sosyal Sigortalar
Kurumuna özellikle bizim hastanelerimizin olduðu
illerdeki eczaneler daha yeni ilaç vermeye baþlýyorlar.
Ýþiniz çok zor. Sigortalýyla uðraþmak, biz senelerce çok
uðraþtýk, sayýlarý da çok fazla, sýkýntýlarý da çok fazla
yani onlarýn kiþiliklerinden karþýlaþtýðýmýz þeyler deðil.
Sýkýntýlarý çok olan, sayýlarý çok olan bir kitledir sigortalý
kesimi. Bunlara gerçekten bir hizmet sunmak bizim için
çok zordu. Bir kýsým görevi size verdik. Her zaman da

yanýnýzdayýz emin olun. Herhangi bir sýkýntýnýz olduðu
zaman biz sizlere mümkün olduðu kadar yardýmcý
olacaðýz. Yeni yapýlanmamýzda bugüne kadar bizlere
tam anlamýyla sizler bireysel olarak ulaþamamýþ
olabilirsiniz. Ama zannediyorum bir ay sonra bunlarýn
hiçbiri kalmayacak kendi ünitemiz içerisinde. Her zaman
kapýmýz sizlere de açýk. Birebir görüþmelerinizi de
bekliyoruz. Adana ili olarak Burhanettin Bey, Mersin ili
olarak Çaðatay Bey ve Hatay'dan Mehmet bey veya Ali
Bey sürekli bizimle irtibat halindeler ve yanýmýza
geliyorlar. Sizlerin sýkýntýlarý olduðu sürece bizler sizlerin
sýkýntýlarýnýzda yardýmcý olmaya çalýþacaðýz. Geçiþ
dönemi biraz zorlu hepimiz için. Bizde ayný zorluklarý
yaþýyoruz ama çok uzun sürmeyecek diye temenni
ediyorum. Özellikle bugünkü Bayramýnýzda bizim Ýlaç
ve Eczacýlýk Daire Baþkanlýðýmýzdan Zuhal Haným'ýn
buraya gelmesini istedik. Sizlerin çok ciddi sýkýntýlarý
var. Onlarla beraber sizlere fikir açýsýndan yardýmcý
olabilmek istiyoruz. O yüzden konuþmamý fazla
uzatmayacaðým. Bayramýnýzý kutluyorum ve dinlediðiniz
için hepinize çok teþekkür ediyorum.
ECZ. ZUHAL DÝLEK: Hacettepe üniversitesi eczacýlýk
fakültesi mezunu. Çalýþma alanlarý; 84-87 SSK Ordu/Ünye
Dispanseri, 87-89 SSK Ankara Eðitim Hastanesi, 89-93
SSK Ankara Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü, 93-94 SSK Saðlýk
Ýþleri Genel Müdürlüðü Malzeme ve Satýn Alma Daire
Baþkanlýðý, 94-96 Baþbakanlýk Tanýtma Fonu Ýdaresi,
96-97 bir yýl serbest eczacý, 97-2001 SSK Saðlýk Ýþleri
Ýl müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkanlýðý, 2001
yýlýndan bu yana da SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü
Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkanlýðý Þube Müdürlüðü
ECZ. VÝLDAN CÝGAL: Ege Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi
mezunu. Çalýþma alanlarý; 84-89 yýllarý arasý SSK Salihli
Dispanseri, 89-91 yýllarý arasý SSK Dýþkapý Hastanesi,
91-2002 yýllarý arasý serbest eczacýlýk, 2003 yýlýnda SSK
Ankara Saðlýk Ýþleri il Müdürlüðü, 2004 yýlýnda SSK Etlik
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2004 tarihinden itibaren
SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünde çalýþmaktadýr.
Soru cevap þeklinde geçen toplantý süresince;
meslektaþlarýmýz, sistemle ilgili yaþadýklarý sorunlarý,
olumsuzluklarý birebir iletme imkaný bulmuþlardýr.
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MÝEP

MÝEP
FÝTOTERAPÝ
TEB Eczacýlýk Akademisi bünyesinde, 11-12 Aralýk 2004
tarihlerinde odamýzda düzenlenen "Hýzlandýrýlmýþ Fitoterapi"
meslek içi eðitim programýna iki sýnýfta, toplam 120 üyemiz
katýlmýþtýr.
Sertifikalý olan eðitim programýna; Gazi Üniversitesi Eczacýlýk
Fakültesi Farmakognozi A.B.D. öðretim üyeleri Prof. Dr.
Ekrem SEZÝK ve Prof. Dr. Erdem YEÞÝLADA, Hacettepe
Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi A.B.D. öðretim
üyesi Prof. Dr. Ömür DEMÝREZER katýldýlar.
ÝNTERNETTE GÜVENLÝK
Odamýz Bilim Komisyonu ve Bilgisayar Komisyonu katkýlarýyla
08.01.2005 tarihinde düzenlenen "Ýnternette Güvenlik"
konulu panele konuþmacý olarak, ayný zamanda
eczacýlarýmýza odamýzda bilgisayar eðitimi veren Uður
KURAKURAN katýlmýþtýr.

ANTÝBÝYOTÝKLER
Adana Eczacý Odasý Bilim Komisyonu katkýlarýyla, konuþmacý
olarak Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon
Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yeþim
TAÞOVA' nýn katýldýðý "Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý " konulu
Meslek Ýçi Eðitim Programý düzenlenmiþtir.29.01.2005
tarihinde düzenlenen eðitime 100 eczacýmýz katýlmýþtýr.
TEMEL MUHASEBE
Gazi Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Ýþletme Bölüm Baþkaný Prof. Dr.
Remzi ÖRTEN' in katýldýðý, TEB Eczacýlýk Akademisi katkýlarýyla
26-27 Þubat 2005 tarihlerinde odamýzda düzenlenen "Temel
Muhasebe" konulu Meslek Ýçi Eðitim Programý'na katýlan
eczacýlarýmýza eðitim sonunda sertifika verilmiþtir.
EREKTÝL DÝSFONKSÝYON - ALZHEÝMER
Adana Eczacý Odasý Bilim Komisyonu katkýlarýyla, odamýzda
23.04.2005 tarihinde, konuþmacý olarak Çukurova
Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalý Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atilla ARIDOÐAN ve Baþkent Üniversitesi
Adana Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Dr. Yarkýn ÖZENLÝ'
nin katýldýðý "Erektil Disfonksiyon ve Tedavi Yaklaþýmlarý" ve
"Alzheimer Hastalýðý ve Tedavisinde Yeni Yaklaþýmlar" konulu
Meslek Ýçi Eðitim Programý düzenlenmiþtir.
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BÖLGELERARASI TOPLANTI

Gaziantep Bölgelerarasý Toplantý
Ýhtiyacýmýz olan birbirimizle çatýþmak ve muhalif olmak
deðil; bir bütün olarak, en yüksek birlik ve dayanýþma bilincini
hýzla yaygýnlaþtýrmaktýr.
Muhalefeti dýþýmýzdaki olumsuz geliþmelere yöneltmeliyiz.
Örgüt içi muhalefeti ise, yapýcý, bilgilendirici ve özellikle de
geleceði inþa edecek bir anlayýþ biçimine dönüþtürmemiz
þarttýr.
Sorumluluk almadan ve sorunlarý üzerinden atarak çözüm
önerisi sunmanýn, bu güne kadar pratikte hiçbir sorunun
çözümüne yararý olmamýþtýr.

TEB 34. Dönem 2. Bölgeler arasý toplantý 26-28 Kasým 2004
tarihinde Gaziantep'te yapýldý.
Yoðun kýþ þartlarýnýn yaþandýðý günlerde karlý daðlarý aþarak
ulaþtýðýmýz Gaziantep'te mesleðin sorunlarý, çözüm önerileri
tartýþýldý.
Ülke ve mesleðin durumunu anlatan, önümüze çýkabilecek
sorun ve konulara iliþkin görüþlerimizi aktardýðýmýz bildiriyi
daðýttýðýmýz toplantýda, Oda Baþkanýmýz da bir konuþma
yapmýþtýr.

Bildiri Özeti
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TEB ve Eczacý Odalarý baþta olmak üzere tüm Eczacý Örgütleri
olarak geleceðin eczacýlýðý ile ilgili mesleki paradigmamýzý
birlikte hazýrlamalýyýz.
AB Mevzuatý ve Uyum Yasalarý
AB, bir uygarlýk ve kalkýnma projesidir. Günümüzde dünyadaki
geliþmelere paralel olarak ulusal kalkýnmanýn mümkün
olmadýðý; bölgesel kalkýnmalar döneminin baþladýðý, bizzat
ulusal kalkýnmadan yana olan ekonomistler tarafýndan dahi
ifade edilmektedir.
Hükümetler tarafýndan yapýlan tüm düzenlemeler özellikle
ilaç ve saðlýkla ilgili olanlar, sanki AB'nin dayatmasý gibi
algýlanmaktadýr. Oysa özellikle þu anda yapýlan yönetim ile
ilgili yasalarýn hiçbiri AB Mevzuatý gereði yapýlmamaktadýr.

"Ülkemizde son yýllarda neredeyse toplumun bütün
katmanlarýnda deðiþmemiz gerektiði ifade ediliyor."
Fakat nasýl bir deðiþim sorusu hala yanýtlanabilmiþ deðil.
Ülke içi dinamikler bir mutabakat oluþturmamýza izin
vermediði için, dýþýmýzdan dayatýlan telkin ve taleplerle
deðiþiyoruz.

AB uyum yasalarýnýn eczacýlýk üzerindeki etkilerinin sonuçlarýný
doðru bir kavrayýþ ile ele almalý, doðru yorumlamalý ortaya
çýkan sonuçlan tüm eczacýlarýmýza aktarmalýyýz ve top yekun
hazýrlýklarýmýzý tamamlamalýyýz.

Son yýllarda saðlýkta aralýksýz alman karar ve uygulamalar
hepimizi sarsmaktadýr. Önümüzdeki dönemde ilaç ve saðlýk
ile ilgili hangi kararýn hazýrlandýðýný bilmiyor, sadece tahminler
yapýyoruz.

Kurulun nereye kadar müdahalesinin olacaðý ve hangi
fonksiyonlarý yerine getireceði belli deðildir.

Yaþadýðýmýz bu günlerde eczacýlýk mesleðinin gelecek 20
yýlý þekillenmektedir. Bu þekillenme ve hýzlý deðiþim sürecinde
bizlere düþen görev, TEB-Odalar-Kooperatifler ve en önemlisi
üyeler olarak birbirimizi daha doðru algýlamalý ve sürekli
iletiþim içinde olmalýyýz.

Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýnýn birleþtirilmesi doðru bir
politikadýr. Genel Saðlýk Politikalarýnýn ve uygulamalarýnýn
tek merkezden planlanmasý ve uygulanmasý da doðru bir
yaklaþýmdýr.

Ulusal Ýlaç Kurumu

Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýnýn Birleþtirilmesi

Gaziantep Bölgelerarasý Toplantý

Fakat Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýný bu günkü nitelikleri ile birleþtirip
yarýn özel saðlýk kuruluþlarý ile rekabet edecek yerel yönetimlere
devredilerek özerk yapýlar olarak planlamasý doðru bir yaklaþým deðildir.
Deontoloji ve Etik
Uzun yýllardýr toplumda yapýlan tüketim ve bencilliði körükleyen
propaganda ve telkinler, toplumda dayanýþarak varlýðý sürdürme
anlayýþýný yok etti. Deontolojiyi korumanýn yolu meslek içi rekabeti
engellemekten geçiyor.
6197 Sayýlý Yasa
TEB tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý'na sunulan 6197 sayýlý yasa tasarýsý,
eczacýlýk mesleðinin yeni geliþmelere uyumu konusundaki acil çözüm
önerilerini içerdiðinden; hýzla yasalaþmasý saðlanmalýdýr. Taslakta yer
alan yardýmcý eczacýlýk, nüfus ve mesafeye göre eczane açýlmasý,
eczacýlýk hizmetlerine yeni boyutlar kazandýracaktýr.
Eczacý Kooperatifleri
Tüm Ecza Kooperatifleri maliyetlerin mutlak azaltýlmasý ve konjonktürel
durum nedeni ile bir an önce birleþmelidirler. Böylece ayrý ayrý
yönetimler sonucu farklýlaþan stratejiler yerine, ortak stratejiler
geliþtirmek de mümkün olacaktýr.
T.E.B. ve T.E.K.B. Önderliðinde Kooperatiflerin bütün sorunlar ve
çözüm yollarýnýn tartýþýlacaðý bir kooperatifler kurultayý yapýlmalýdýr.

Yeni Bütçe Uygulama Talimatý
Tek tip Bütçe Uygulama Talimatý doðru bir çalýþmadýr. Ancak birinci
basamak saðlýk hizmeti ve koruyucu hekimlik anlayýþýna uygun, halk
saðlýðýný korumayý amaçlayan, anlaþýlýr bir bütçe uygulama talimatý
hazýrlanmalýdýr.
Ýlaç geri ödemelerinin zamanýnda yapýlmamasý nedeni ile eczacýlarýn
banka ve depolara ödedikleri gecikme faizlerine raðmen; devlet
gecikme faizi ödememektedir. Bu durum eczacýlarýn maðdur olmasýna
neden olmaktadýr.
Yeni hazýrlanacak Bütçe Uygulama Talimatýnda ödeme süresinin makul
bir süre olmasý ve geri ödemelerin zamanýnda yapýlmasý; yapýlamadýðý
durumlarda gecikme faizi uygulanmasý þartý konulmalýdýr.
Toplantýnýn ikinci günü-ilk bölümde Bölge Eczacý Odalarý konuþmalarý
yer aldý. Ýkinci bölümde; hepimizi yakýndan ilgilendiren Genel Saðlýk
Sigortasý ve Sosyal Güvenlik Reformu konusunda Sosyal Güvenlik
Kurumu Baþkan Vekili Sayýn Tuncay Teksöz'ün katýldýðý panel yapýldý.
Sayýn Teksöz konuþmasýnda Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde
Emekli Sandýðý, Bað - Kur ve SSK içindeki farklý emeklilik rejimlerinin
tek emeklilik rejimine dönüþtürülmeye çalýþýldýðýný aktardý. Reformun
ikinci ayaðý olarak da farklý saðlýk finansman sistemlerinin (SSK, BaðKur, Emekli Sandýðý, Yeþil Kart ve Maliye Bakanlýðý) tekleþtirilmesi;
ayný zamanda nüfusun tümünü kapsayacak þekilde de genelleþtirilmesi
çalýþmalarýný aktardý.
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PANEL

Ýlaç ve eczacýlýkta son geliþmeler

Sosyal Güvenlik Kurumu
ve
Genel Saðlýk Sigortasý

23/05/2005 tarihinde Adana Eczacý Odasý'nýn 14 Mayýs
Eczacýlýk Bayramý etkinliklerinde "Genel Saðlýk Sigortasý Ýlaç ve Eczacýlýkta Son Durum" konulu panele Türkiye Ýlaç
Sanayi Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz.Cengiz CELAYÝR,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan Hüseyin ÇETÝN
ve TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz.Mehmet DOMAÇ
katýldýlar. Panelin moderatörlüðünü TEB II.Baþkaný
Ecz.Erdoðan ÇOLAK yaptý.
Adana Eczacý Odasý üyelerinin yoðun bir katýlýmýnýn gözlendiði
toplantýya Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Ahmet Özer, Mersin,
Hatay, Gaziantep Eczacý Odalarý Baþkan ve Yönetim Kurulu
üyeleri de katýlmýþlardýr.
Oda Baþkanýmýz Ecz.Burhanettin BULUT Toplantýnýn
açýlýþ konuþmasýnda:
"Ýlaç, eczacýlýk ve saðlýk alanýnda önemli deðiþikliklerin
yaþandýðý günlerden geçiyoruz. Aslýnda sadece ilaç alanýnda
deðil, ulus olarak, toplum olarak ve birey olarak önemli bir
süreçten geçiyoruz. Böylesi dönemlerde karmaþa, kaos,
belirsizliklerin olmasý ve kavram karmaþalarýnýn yaþanmasý
gayet doðaldýr. Yaþanan tartýþmalar, beklentiler eðer bir
konsensusla sonuçlanabiliyorsa, herkesi kucaklayabiliyorsa
o zaman karþýmýza çýkan yeni dediðimiz olgu saðlam temel
üzerine kurulur. Ayrýca karþýmýza çýkan yeni, herkesin bir
cepheden baktýðý, makyajlý anlatýmlara raðmen kavram
karmaþasýnýn içerisinde kaldýðý ve ortak akýl ile
sonuçlanmamýþ ise o zaman yeni eskiyi aratýr. Bir baþka
deyiþle de yeni ihtiyaçtan doðar ve bu ihtiyaç sonucu oluþan
beklenti ile gelecek hazýrlanýr. Eðer beklentiye cevap
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alýnabilmiþ ise, yenilik yaratmýþ ise ve kucaklayabilmiþ ise
o zaman yeni eskisinden farklýdýr.
Hepimizin bildiði gibi ülkemizde eþit bir sosyal güvenlik
olmazsa olmaz bir ihtiyaç ve mevcut sosyal güvenlik
kurumlarýyla da geleceðe taþýmamýz mümkün deðil. Sosyal
güvenlikle yapýlan, yeniden yapýlanmada oluþan beklenti
Anayasamýzýn 56. maddesinde, Ýnsan Haklarý Evrensel
Beyannamesinin 22. maddesinde yer aldýðý gibi, tüm
yurttaþlara eþit sosyal güvenlik hakký olarak benimsenmelidir.
Çünkü toplumda insanlar arasýnda yaratýlan ayrým toplum
psikolojisi düzeyinde ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadýr.
Bir ülkede vatandaþýna eþit olduðunu hissettirememek, o
ülkenin en ciddi sorunudur. Kendi evinde evinin yabancýsý
olmak gibidir. Yýllardýr, SSK'lý, Bað-Kur'lu, Emekli diye
vatandaþlarýmýzý birbirinden ayýrýyoruz. Özellikle SSK'lýyý
yýllarca kuyruklara mahkum etmiþiz. Her kurumda ayrý bir
uygulama talimatý, ayrý mevzuat. Bunun da en fazla
eczanelerimizde farkýna varýyoruz. Eczanelerimizde özellikle
SSK'lýlarýn her konuda kendilerine haksýzlýk yapýldýðýný çok
rahat görüyoruz.
Adana Eczacý Odasý olarak yýllardýr Sosyal Güvenlik
Kurumlarýnýn tek çatý altýnda toplanmasýný, tek tip Bütçe
Uygulama Talimatý olmasý gerektiðini, vatandaþlar arasýnda
ayrým yapýlmamasý gerektiðini ve genel saðlýk sigortasýnýn
ülkemizin bir ihtiyacý olduðunu belirttik. Çünkü süslü ekonomik
yorumlar, pembe ekonomik tablolar bu ülkenin iþsizliðini
önleyemiyor. Ülkede iþsizliðin arttýðý ve yoksulluðun arttýðý
bir gerçektir. Ülkemiz için geç kalýnmýþ olsa da , topluma
eþit saðlýk hizmeti olarak lanse edilen genel saðlýk sigortasý
eþitlik bakýþý ve anlayýþ farklýlýðý getirmesi açýsýndan topluma
eþitlik bilincini sevk etmesi ve toplumu bilinçlendirme
açýsýndan çok önemlidir. Saðlýk da adeta sýnýf farklýlýðý
yaratan, ayný evde bulunan aile fertleri içerisinde karnesinde
birinci sýnýf yazan, farklý farklý hastaneler tercih etmek
zorunda kalan, saðlýk biriminde farklý uygulamalara maruz
kalan ve bu yaratýlan ayrým üzerinden ayný evde farklý aile
bireyleri oluþturmaktadýr. Sosyal güvenlik alanýnda yapýlacak
deðiþiklikler, sigortacýlýk ve saðlýk hizmetini ayrý ayrý tek elde
toplamasý sosyal güvencesi olmayan insanlarýn güvenlik
þemsiyesi altýna alýnmasý ve ülkemiz adýna önemli bir adým
olmasýna raðmen ciddi endiþeleri beraberinde getirmektedir.
Genel saðlýk sigortasýnda neo-liberal bakýþla düþünülen
rekabet ile saðlýk hizmetinin satýn alýnmasý düþüncesi, bu
uygulamanýn en kýrýlgan noktasýdýr.
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Saðlýðý hak olarak görmeyip kiþisel tüketim ihtiyacý olarak gören bu
anlayýþ saðlýk hizmeti sunumunu piyasa koþullarýna devir edecek
anlayýþtýr. Yani bunun diðer adý da saðlýk da özelleþtirmedir.
Özel ve kamu ayrýmý yapýlmadan paket anlaþma ile yapýlacak saðlýk
sunumu hasta yararýna deðil, saðlýk iþletmesi yararýna daha fazla kar
adýna hizmet demektir. Özel iþletmeler ile kamu iþletmelerinin rekabet
edebildiði hiç görülmemiþtir. Rekabet edemeyecek kamu saðlýk
kuruluþlarý, kamu yönetimi temel kanununda belirtildiði gibi özel
iþletmeler haline gelecekti. Kýsacasý saðlýk hizmetlerinin tamamen
ticaretleþtiði ve özelleþtiði bir sisteme doðru gitmekteyiz. Bu gün özel
poliklinikler, özel dershanelerle yarýþýr hale gelmiþtir. Her gün yeni bir
poliklinik açýlmaktadýr. Hasta odaklý deðil, müþteri odaklý hizmet anlayýþý
saðlýk hizmetlerine serbest piyasanýn her türlü insani deðerden uzak,
acýmasýz ellerine teslim edecektir. Bu da ciddi sorunlara yol açacaktýr.
Genel saðlýk sigortasýnýn diðer önemli noktasý da bu sistemin temelini
prim ve katký paylarýnýn oluþturmasýdýr. Kamu, sadece yoksul kesime
asgari düzeyde prim yardýmý yapmakla sorumlu olacak sosyal güvenlik
hizmetleri satýn alýnacaktýr. Latin Amerika ülkelerinde olduðu gibi tüm
sosyal güvenlik hizmetlerini de yakýn zamanda özel sigortalara devir
edebilecektir. Az gelirli ve yoksul yurttaþlarýmýzdan da elde edilmesi
imkansýz katký ve prim talebinde bulunmak mevcut eþitsizlikleri
bugünden daha belirgin hale getirecektir. Prim sistemine dahil bu
sistem sosyal güvenliði toplumsal hüviyetten, bireysel sorumluluk
altýna almaktýr. Asýl sorun da budur. Devlet sosyal güvenlikten
çekinmemelidir.
Deðerli meslektaþlarým, deðerli misafirler eczacýlýk tüm bu deðiþimlerle
ayný noktada. Bugün deðerli panelistlerimizle bunlarý da tartýþacaðýz.
Dünyadaki geliþmelerle paralel ülkemizde de tüm kurumlarýn
fonksiyonlarý deðiþmektedir. Kamu idaresinden yerel yönetimlere,
temsili demokraside henüz niteliðini kavrayamadýðýmýz kurul
yönetimlerine, eðitimden saðlýða her alanda kurumlarýn fonksiyonlarý
deðiþmektedir.
Biz örgüt yöneticilerine düþen, yaþanan ve yaþatýlan deðiþikliklerin
genelden özele, kamuda, saðlýkta ve ilaçta yaþanan deðiþikliklerin
özünü kavrayýp, oluþabilecek tehdit ve tehlikelere karþý kurumsal,
mesleki ve bireysel hazýrlýk yapmaktýr. Ancak þu anda eczacýlýðýn
gelecek 20 yýlý belirlenmesine raðmen; bu kritik kavþakta bizlerin
kendimizi yeniden deðerlendirmiþ olmamýza raðmen; ilaç
bileþenlerinden, daðýtým kanallarýnýn deðiþimini tamamlamýþ olmasýna
raðmen; ilaç sanayimizin yeni þekle uyum konusunda adým atmýþ
olmasýna raðmen eczacýlar ve eczanelerimiz hala belirsizliðini
korumaktadýr.
Biz örgüt yöneticileri ise pratik önümüze konulan uygulamalarýn
yarattýðý karmaþa, prosedür ve bürokrasiyle boðuþuyoruz. Ýlaçta ve
saðlýkta yapýlan her türlü yeni uygulamada ciddi olarak etkileniyoru.

Yeni ilaç fiyat kararnamesi çýkýyor, eczacýnýn karlarý düþürülüyor, genel
saðlýk sigortasý taslaðý hazýrlanýyor, kuruma eczane açma hakký
gündeme geliyor. Sanayi, kamuya ýskonto yapýyor, yükünü biz çekiyoruz.
Bir protokol imzalanýyor taraflar kendi üzerine düþeni yapmýyor ama
biz tereddütsüz gereðini yerine getiriyoruz.
Her yeni mevzuatta hasta ile karþý karþýya kalýyoruz. Yeþil kart ve
SSK'nýn serbest eczanelerden hizmet almasý bizim için ve toplum için
çok önemli bir uygulama. Bizler ilaç hizmeti vermek adýna ciddi çaba
sarf ediyoruz. Baþbakan, bakanlar eczanelere ödeme ile ilgili bir
problem olmadýðýný ve ödemelerin yapýldýðýný basýna iletiyorlar. Ancak
Adana'da biz hala Yeþil Kartýn Ocak Ayý ödemelerini alamadýk.
Bugün itibariyle SSK'dan, eczanelerimizin büyük çoðunluðu tek ödenek
dahi almamýþtýr.
Adana Eczacý Odasý tüm mesaisini SSK ve yeþil kartlarýn geri
ödemelerinin zamanýnda yapýlmasý için harcamaktadýr. Bu denli yoðun
ve geleceðimizi belirleyecek deðiþimler içerisinde bizler prosedür,
mevzuat , geri ödeme problemleriyle uðraþýyoruz.
Örgüt yöneticilerini, eczacýyý geliþen teknolojiye raðmen kýrtasiye,
bürokrasi, evrak takipçiliðinden bir an önce kurtarmalýyýz ve asýl
önemlisi de artýk eczacýnýn gündeminden geri ödeme gecikmeleri bir
an önce kalkmalýdýr.
Saðlýk ve ilaç sektöründe yapýlan yeni düzenlemelerde dengeleme iyi
korunmalýdýr. Ülke saðlýðý gibi ülkenin geliþmesi, ilerlemesi ancak tüm
kurumlarýn, tüm bireylerin geliþmesi ve kalkýnmasýyla mümkündür.
"Panel yöneticisi TEB II.Baþkaný Ecz.Erdoðan ÇOLAK panelin
açýlýþýnda þu konuþmayý yapmýþtýr."
Türkiye'de, bir az önce deðerli Baþkan uzun bir tarif yaptý. Bu tarifin
içerisinde ülkenin kurallarýyla deðiþime uðradýðýný ve bu deðiþim
içerisinde kaosun ve karmaþanýn önemli bir unsur olarak toplumsal
pratiðimizde yer aldýðýný belirtti.
Þimdi bu geliþmeler ýþýðýnda dünyadaki ve Türkiye'ye dayatýlan ve
Türkiye'nin gündeme koyduðu kendi içsel iradesi ve dýþarýdan gelen
bir takým baskýlarla birlikte uygulamaya koyduðu yasal deðiþiklikler
ülkeyi etkilediði gibi acaba mesleðimizi ve mesleðimizin geleceðini
ne kadar etkileyecek? Bunu birlikte tartýþmaya, bununla ilgili
düþüncelerimizi zenginleþtirmeye ve yine deðerli Baþkanýn tehdit ve
tehlike dediði, ve bu tehlikelerden arýnma dediði noktayý da birlikte
çözüme kavuþturmaya çalýþacaðýz.
Deðerli arkadaþlarým her þeyin kendine özgü bir gerçeði vardýr. Yani
doðrular kiþilere göre, kurumlara göre deðiþir ama bir de gerçek
doðrular vardýr. Önemli olan eksikleri, yanlýþlýklarý tespit ederek, bunlar
üzerinde yorum yapmak deðil. Önemli olan bu kadar geniþ tablo
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maddelerin ve ilaçlarýn fiyatlarý düþürülüyor. Yani hýzlý bir deðiþim ve
hýzlý bir dönüþüm sürecini birlikte yaþýyoruz. Bize bu tabloyu biraz
daha açýk analiz ederseniz önümüzdeki süreçte, hem ilaç sanayinin
Türkiye'de geleceðe dönük, hem de yerli ilaç sanayiinin durumu ne
olacak?
Türkiye Ýlaç Sanayi Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz.Cengiz
CELAYÝR konuþmasýnda veri imtiyazý, patent, yerli ilaç
sanayinin durumu ve jenerik ilaç konusunda aþaðýdaki
konuþmayý yaptý:
Konu gerçekten ilaç endüstrisinin bütünlüklü olarak incelenmesi
gereken ve süreç içerisindeki deðiþimler itibariyle, özellikle 2004'de
yaþanan çok hýzlý deðiþimlerin ki bunlardan bir tanesi, tahminimce
bütün katýlýmcýlar devrim olarak nitelerlerse yanlýþ olmayacaktýr. Sosyal
Sigortalar Kurumunun ayaktan tedavide serbest eczanelerde hizmet
almasý. Tabi ki bir takým dengeleri, bir takým hesaplarý veya öngörüleri
etkiledi.

içerisinde doðru olan unsurlarýn ayýklanarak yaþantýmýza, mesleðimize
ve geleceðimize etkilerinin hangi platformlara taþýdýðýnda daha doðru
uygulamalar olacaðý ve bizi koruyacaðýný saptamak. Bunun için elbette
en önemli güç nicel olan birikimlerimizin yani sayýsal birikimlerimizin,
niteliksel hale dönüþmesi hepimiz açýsýndan önemli. Eczacýlar bunu
15-16 Ocak da gerçekten bu niteliksel gücü gösterdiler. Türkiye
eczacýlýk tarihinde önemli bir adýmdýr diye düþünüyoruz.
Þimdi geliþmeleri birlikte deðerlendirmeye çalýþacaðýz deðerli
panelistlerimizle. Bunun mesleðimize yansýmalarýný birlikte saptamaya
çalýþacaðýz.

Öncelikle þunu bildirmek istiyorum ben, meslek hayatým boyunca
tabiri caizse ulusalcý bir çizgide, Türkiye'de bin bir emekle kurulmuþ,
yüzyýlý aþan bir geçmiþi olan Ulusal Ýlaç Endüstrisinin devamýndan ve
güncelleþmesinden yanayým. Bu baðlamda tabi ki Türkiye'de çok
uluslu firmalarýn temsilcileri, üreticileri, ithalatçýlarý olacaktýr. Tabi ki
Türkiye'de jenerik ilaç üreten yerli firmalar olacaktýr. Tabi ki Türkiye'de
devlet anlayýþýyla uluslar arasý anlaþmalara imza koyduðu baðlamda
tarif edilenleri yerine getirecektir ve bütün bunlarýn hepsini de kendi
tarihine, onuruna ve sektörüne, meslek örgütlerine yakýþýr bir çizgide
yapacaktýr. Ayrýca bunu yaparken hiçbir zaman Muz Cumhuriyeti
olmayacaktýr veya kendisine reva görülen bu eyleme sessiz
kalmayacaktýr.

Son derece önemli bir panelde bizi bir araya getiren Adana Eczacý
Odasýnýn deðerli yöneticilerine teþekkür ediyorum. Hem sizlerle
buluþturma fýrsatý verdi hem de birlikte bu panelde olmaktan son
derece mutluyuz.

Çok kýsaca ilaç ve ilaç endüstrisini ve baðlý olarak sektörün bu hukuki
boyutuna deðinirsek bunun üç belirgin ayaðý vardýr. Bir tanesi ilaçta
patent olayý, bir tanesi veri koruma olayý, bir tanesi veri imtiyazý
olayýdýr. Bu kelimeler ilk anda çok karýþýk gelebilir. Çok kýsa açýklamalarla
netleþtireceðime inanýyorum. Türkiye 1879 yýlýnda tüm üretimler, tüm
sinai mamuller için Ýhtira Beratý Kanunu adý altýnda patenti kabul
etmiþtir. Yani fikr-i sinai mülkiyet haklarýný; insanlarýn beyinlerinin,
insanlarýn emeklerinin korunmasý adýna, yine o tarihlere intikal ederseniz
bugünle pek bir benzerliktedir tarihi süreç itibariyle, bu korumayý kabul
etmiþtir. Ancak 1960'lý yýllara kadar bu korumanýn ilacý da kapsamasý
yani ilaç üretimini de patent kapsamý içerisinde koruma altýna almasý,
ilaç sektöründe çok ciddi bir geliþme gösterememiþtir.

Önce Cengiz Bey'e söz vermek istiyorum. Sayýn Celayir, ülkenin
deðiþiklikleriyle birlikte sektörde deðiþiyor. Deðiþen bu sektörde sizde
çok önemli bir yeri temsil ediyorsunuz. Ýþte patent uygulamalarý hayata
geçti Türkiye'de þimdi de veri koruma biliyorsunuz ve veri imtiyazýyla
patent süresi uzatýldý. Ýlaç fiyat kararnameleri deðiþtiriliyor. Ýþte etken

1960 yýlýnda ihtilal sonrasý Kurucu Meclis sadece bir maddesini,
üçüncü maddeyi, deðiþtirerek ilacý patent kapsamý dýþýna almýþtýr. O
tarihten bu yana bir sürü yerli firma, birçok katký saðlama çalýþmalarý
yapan yerli firma kurulmuþ, geliþmiþ ve süreçteki yerini almýþtýr. Bir
baþka ifadeyle, zorlama ortadan kalkýnca gerçek tablo ortaya çýkmýþ

Önümüzdeki süreçte Türkiye'de yaþanan deðiþimin, mesleðimizde
yaþanan deðiþimin bizleri ne kadar etkileyeceðini ve bizim bu deðiþim
noktasýnda neleri temel hedef almamýz gerektiðini birlikte tartýþmaya
çalýþacaðýz.
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ve 60 yýlýndan bu yana Türkiye'de çok ciddi bir yatýrým süreci baþlamýþtýr.
Bu süreç 1984'de bir evrim daha geçirmiþ ve bu evrimle de kalite ve
kapasite kavramý gündeme gelmiþ. Rakam vermek gerekirse Türkiye
2 milyar kutu birikim yapacak kapasitededir. Bu kapasitenin yarýsý
boþtur. Üretilen ilacýn kalitesi dünya kriterlerinde geri çekme ürün
yüzdesiyle ifade edilir. Bu oran geliþmiþ ülkelerde %4-4,5'dur. Türkiye'de
% 3'tür. Türkiye'deki kurulu endüstri o kadar ileri gitmiþtir ki, biraz
rahatsýzlýk yaratmaya baþlamýþtýr. Türkiye'de mevcut bir sürü çok
uluslu firmanýn ürünü Türkiye'de ki yerli firmalar tarafýndan üretilmektedir.
Demek ki biz patentle ilgili 60 yýlýnda aldýðýmýz bu nefesle belli bir
mesafe almýþýz.
Sonra hatýrlayacaksýnýz hepimizin sazlý sözlü , düðünlü bayramlý bir
1995 yýlý vardýr. Gümrük Birliðini kabul ettiðimiz yýl. Yine bildiðiniz gibi
Avrupa Birliði'ne girmeden Gümrük Birliðine ilk giren ve bir baþka
örneði de olmayan tek ülke biziz. Biz kurtuluþ günü bayram, seyran
falan derken patent yasasý bir anda çýktý. 1995 tarihinde 551 sayýlý
Kanun Hükmünde Kararname. Dikkat ederseniz Kanun Hükmünde
Kararname diyorum. Kanun hükmündeki kararnameler bu ciddiyetteki
konularda meclis tarafýndan kabul edildiði zaman geçersizdir. Ýþte bu
gerekçeyle 551 sayýlý kanun hükmündeki kararname bu günlerde
A'dan Z'ye tekrar deðiþtirilebilir. Bir baþka ifadeyle sayýn Baþkanýmýzla
bizim senelerce patentle ilgili yaptýðýmýz kavgaya raðmen sessiz
sedasýz, yasa tümüyle deðiþtirilebilir. Bu sene içerisinde Meclise
inecektir. O deðiþiklerin bizim sektörümüzle ilgili konularý önem sýrasýna
göre 22 madde çok önemli ve toplamý 52 madde.Detaylara
inmeyeceðim ama fikri sinai ülke takvimi diye patent konusunun
tekrar gündemde olduðunu, yasanýn deðiþmek durumunda olduðunu
ve bu deðiþimin en azýndan 70 maddeyle sektörümüzle iliþkili olduðunun
bilinmesi.
Ýkinci konu çok sýk karýþtýrýlan ve birbirine giren veri korumasý ve veri
imtiyazýdýr. Bu veri korumasý bizim Dünya Ticaret Örgütüyle yaptýðýmýz
anlaþmalardan ve bizim hükümlülüðümüzden þu ifadeyle kendisini
bulur. O ülke ki örneðin; Türkiye gibi bir ülke kendisine verilen bilgileri
saklamak ve üçüncü þahýslara kullandýrmamak mecburiyetindedir.
39'a 3. madde budur. Tesadüf 1994-95'li yýllarda yine bu Türkiye'nin
önüne koymuþ ve çok baþarýlý bir ülke olan Türkiye bu maddeyi koymuþ
ve demiþ ki; Saðlýk Bakanlýðýna verilen bütün bilgiler Bakanlýðýnýn
kontrolü ve sorumluluðu altýndadýr;üçüncü þahýslara kullandýrýlamaz.
Bu tespitler ve bu direnmelere raðmen biz geçtiðimiz yýl hala çok
üzüldüðüm, hala sebebini bir türlü anlayamadýðým, hala tüylerimin
diken diken olduðu hikayeden bir takým ihbarlarla Avrupa Birliði'ne
þikayet edildik. Türkiye veri korumasýný uygulamýyor diye ve Avrupa
Birliði üstüne düþen görevle , müfettiþler vasýtasýyla 84 tane sunumunu
ilgili bütün birimlere daðýtarak ; arkasýndan gelip soruþturma yaparak
, Türkiye Cumhuriyeti Devletini , Saðlýk Bakanlýðýný , ilaç endüstrisini
töhmet altýnda býrakarak , açýkçasý hýrsýzlýkla suçlayarak soruþturma
baþlatýyor. Her halükarda bu soruþturmanýn ihbar edilen sebepleri

onlar tarafýndan uzaydan falan izlenmedi. Türkiye'den giden bir takým
bilgilerin sonucuydu. Peki niye böyle bir kýskaç altýna alýndý Türkiye
veya niye bunlar oldu? Biraz sonra bunlara deðineceðim ve yine
burada tekrar söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ayýbý yoktur.
Hatta bu konuyla ilgili Ýsviçre'de yapýlan bir toplantýda Türkiye'nin
öncelikli ve kapsamlý uygulamasý nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü
tarafýndan Türkiye'ye bir de teþekkür edilmiþtir. Hal böyle iken bu
soruþturmanýn ne olduðunu anlamakta hala sýkýntý çekiyoruz.
Üçüncü konu ise; patent süresi bittikten sonra -ki bu genellikle 20
yýldýr- ek bir koruma saðlayan, onun açýlýmý da þudur ; molekül
keþfedildikten sonra 20 yýl korunur. Fakat o molekülün ilaç haline
gelmesi için 10-12 yýl süre geçer ve 7-8 yýllýk sürede patentle ilgili
,koruma ile ilgili pay kullanýlýr . Þimdi bu 7-8 yýllýk sürenin araþtýrma
yapan firmalara yetmediðini ; 700-800 milyon dolar mertebesinde
yapýlan bu harcamalarýn , o süre içerisinde geri alýnmadýðýný iddia
eden , patent süresinden baðýmsýz, patentin üstüne,20 yýlýn üstüne,
8 ila 10 yýllýk bir koruma talep ederler ve bunu da Türkiye Cumhuriyeti
Devleti o günün bürokratýyla, o günün siyasetçisiyle, o günün aymazlýðý
içerisinde , altýný çizerek söylüyorum , 95 senesinde imzayý atmýþ ve
2001 yýlýnda Türkiye veri imtiyazýný , yani patent bittikten sonra bir
süre daha o ilaçlara jenerik ruhsat verilmemesi þartýný imza altýna
almýþtýr.
Peki nasýl oldu gündeme geldi? -ki 2001 yýlýna kadar hiçbir þey yoktuÞöyle bir þey oldu. Hatýrlýyorsunuz Türkiye o tarihlerde hem kendisinin
hem de belki dünyanýn en ciddi ekonomik krizlerinden birini yaþayan
ülkeydi. O günün hükümetleri, o günün bakanlarý bizim eczacý kar
hadlerimizi,depocu kar hadleri dahil müdahale ederek o süreçte
halkýnýn ilaç ihtiyacýný karþýlamak üzere bir takým yaptýrýmlarda bulundu.
Ýþte o dönemde bir dayatma raporunda Türkiye'de ayrýmcýlýk yapýlýyor.
Türkiye'de yabancý sermayeye, ithal ürüne karþý bir ciddi tavýr var.
derhal buna müdahale edilmesi Ýþte o müdahale sonucu 84 soruyla
Avrupalýlar buraya kadar geldi. Veri imtiyazý bu sene içerisinde bu
yönetmeliðe baðlandý ve Türkiye Haziran 2005'den itibaren 6 yýl
boyunca yani patent süresi bittikten 6 yýl boyunca veri imtiyazýyla
yani bir molekülün keþfinde yapýlan klinik,toksikolojik,farmakolojik
çalýþmalarý kullanmamak þartýyla, jenerik ruhsat almamak þartýyla
kendini teslim etti. Bununda anlamý þudur: ürün 20 yýl korunur, üstüne
de 6 yýl daha korunur. Bunun anlamý ne? 26 yýl siz o ürünü jenerik
olarak çýkaramazsýnýz. Bu da yetmedi, dönüldü dendi ki; siz 2005
yýlýnda baþlatýyorsunuz bunu 2001'de baþlatacaktýnýz. Arada geçen
bütün orijinal moleküllerin jeneriklerinin ruhsatlarýný iptal edin. Þimdi
o kavga devam ediyor. Peki bu kavga neyin kavgasý veya pazar ne,
neyi tartýþýyoruz?
Çok ilginç bugün bir üstün zekalý çok uluslu bir þirketin Avrupa, Afrika,
Ortadoðu ve Rusya Baþkaný Türkiye'ye gelmiþ ve beyanat vermiþ.
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Þimdi okuyorum; biz diyor, Ar-Ge'ye milyarlarca dolar ayýran bir þirketiz.
Ve Türkiye'deki haksýz durumdan memnun deðiliz. Ýkinci paragrafta
diyor ki; 2004'de biz Türkiye'de Ar-geye 2,5 milyon dolar harcadýk.
Ben demiyorum o diyor. Þimdi 2,5 milyon dolar ar-ge harcamasý
nedir? Sayýn Baþkan eski akademisyendir bunu daha iyi bilir. Þimdi
Türkiye, Dünya Ticaret Örgütüyle, AB anlaþmalarýnda taahhüt ettiði
fikri sýnai mülkiyet haklarýna uymuyor diyor .ve biraz önce size anlatmaya
çalýþtým. Türkiye heyecan verici diyor, Türkiye bizler için çok önemli
bir pazar; 70 milyon nüfusu var diyor ve sonunda da yeni ereksiyon
hapýmýz üç ay sonra piyasada olacak; aynen öyle. Buradan okuyorum.
Ama bizim farklýlýðýmýz var; etkisi 36 saat sürüyor .
Burada açýn okuyun. Acaba diyorum seyahate çýkarken o haptan bir
tane aldý da bu beyanatý verirken hala etkisi altýnda mýydý? Ben size,
o heyecan verici pazarýn onlarýn gözünden deðil, bizim doðru analizimizle
rakamlarýný veriyorum. Hakikaten Türkiye'de Sosyal Sigortalarýn
eczanelerden hizmet almasýyla hem sosyal boyutu, bir
ifade ediyor 35 milyon, bir ifade ediyor 24 milyon,
Aktif-pasif meselesi yoluyla; sigortalýnýn, hem
ödedikleri prim karþýlýðý olan hem de insan
onuruna yakýþýr bir þekilde hizmet almasýný
saðlayan uygulamasýný kim ne derse desin
tarif etmek mümkün deðil Bugün
muhalefeti ve iktidarýyla ; bu konu her
ikisinin de zaten seçim bildirgelerinde
vardýr. Kim yaptýysa helal olsun. Bu sancýlý
mý doðmuþtu? Evet sancýlý bir doðuþtur.
Bu bir devrimdir. Sayýn Baþkanýmýz
burada sizlerle sorunlarýnýzý paylaþacak.
Ben þimdi size bu uygulamanýn
baþlamasýndan sonra yani ilk 4 ayýn, 2005
yýlýna ait ilk 4.
Çok yeni rakamlar bunlar. Üç gün öncesine aittir.
Bazý bilgileri veriyorum. Ýlk 4 ayýn sonunda Türkiye'de
tüketilen ilaç 2,854 milyar YTL. bir baþka ifadeyle 2,8
katrilyon. Bu IMF'nin tüm pazarlarýnýndýr. Bunun %10'unu ilave ederseniz
üstüne yaklaþýk 3,140 katrilyon yapar. Türkiye'deki ilk 4 ayda harcanan
ilacýn TL. bedeli budur. Bu bedel, bu rakam ilk 4 ay için TL: bazýnda
TL.'mizde %52,6'dýr. Ýlk 4 ayda Pazar %53 büyümüþtür. Kutu olarak
da %47 büyümüþtür. Bu çok ciddi bir büyüklüktür, çok ciddi bir
rakamdýr. Buradan hareketle bizim hesaplarýmýz bu yýl sonunda
Türkiye'deki ilaç tüketiminin 10 katrilyon TL. olacaðýdýr. Fabrika satýþ
fiyatýyla altýný çiziyorum. Perakende satýþ fiyatýyla bu 14,7 katrilyondur.
Bu cin fikirli bunu görmüþ. Aferin. Bu doðru bunda bir itirazým yok.
Fakat bu pazar nasýl büyümüþ, nasýl paylaþýlmýþ ve ne olmuþ?
Hani Türkiye'de ayrýmcýlýk vardý, hani Türkiye'de çok uluslulara, ithal
ilaçlara bir tavýr vardý, hani onlar dýþlanýyor ya bakalým öyle mi?
Ýlk 50 firmaya bakalým, Türkiye pazarýnda o dönem ilk 50 firmaya.Bunlar
içerisinde yerli firma sayýsý 22 tane, yabancý firma sayýsý 28 tane ve
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pazarýn %96'sýný oluþturuyorlar. Demek ki ilk 50 firmanýn üretim veya
ithalatlarýnýn toplamý pazarýn %96'sý. Bunun içerisinde 22 tane yerli,
28 tane yabancý firma var. Bu %96'nýn yani ilk 50 firmanýn IMS
verilerine göre %10'unu siz ilave edersiniz. Ürettiði veya ithal ettiði
rakam 2,743 katrilyon. Yani %96. 2,743 katrilyon 22 yerli, 28 yabancý
firma arasýnda pay ediliyor. Bunun yerli-yabancý oranýna baktýðýmýza
yerli sayýsýnýn ciroya yani bu ana ciroya vuran %38'dir, yabancýnýn
%62. bu çok önemli deðil. Bu ilk 50. Ýlk 30'a gelelim. Ýlk 30 firmanýn
Pazar payý %86,5, ilk 30 firmanýn içerisinde 20 tane yabacý firma, 10
tane yerli firma var. Esas çarpýcý rakamlar bunlar. Ayrýmcýlýk yapýlan
yabancýlar ve yerlilerin Pazar payý bu ve ilk 30 firmanýn 2,470 katrilyon
üretimi veya ithalatý var. Ýþte bu ilk 30 arasýndaki mukayeseye baktýðýnda
yerli firmalar %36, yabancý firmalar %64'tür. Bu arada merak edenleriniz
için söyleyeceðim, ayrýmcýlýða tabi tutulan ithal ilaçlarýn TL. bazýnda
payý %40. Tamamen bitmiþ bir ithalattan bahsediyorum. Yerli üretimin,
yabancý- yerli sermaye fark etmiyor Türkiye'deki üretimi %60 ama
çarpýcý olan þudur: harcanan paranýn %40 ithal ürün fakat
tüketilen kutunun %13'ü ithal ürün.
Rakamsal olarak, bu pazar insaný büyüler ; bu
pazar herkesin de aðzýný sulandýrýr ve giderek
büyüyeceði konusunda da öyle bir açýklama
var ki þu anda diyor, 15. sýradaki Türkiye
yakýnda ilaç tüketiminde ilk 10'a girer.
Girerde bu böyle gitmez. Ne demek
istiyorum, gerçekten ciddi bir devrim
yapýldý, gerçekten çok önemli bir sosyal
saðlýk sorunu çözüldü. Ama rakamlara
baktýðýmýzda geçen seneki SSK'nýn ilaç
tüketimi 2,5 katrilyon, bu yýl 3,5 katrilyon
(3,450). Bað-Kur geçen sene 2,3, bu sene
yine bu seviyesini korusa bile. Emekli sandýðý
geçen sene 1,5, bu sene 1,8. Konsolide
bütçeden geçen yýl 1,2 katrilyon, bu yýl 1,350.
Yeþil kart olayý var, geçen yýl sadece 0,450, bu sene
0,8 yani 800 trilyon. Bunlarý topladýðýmýzda 2005'in 10
katrilyon bulacaðý çok açýk. Anýmsarsanýz geçen Kamu Ýlaç Alýmý
anlaþmasýnda bir madde vardý. Türkiye'nin saðlýk ve ilaçla ilgili
harcamalarý 2005 Eylül ayýnda tekrar gözden geçirilecektir.
Þimdi sizlerle bu çok büyük olayý paylaþýrken endiþelerimi de , öngörülü
bir kiþi olarak kendimi düþündüðüm için söylemeye çalýþýyorum. O da
þu; bir hesapta %95, bir hesapta %90 Türkiye'de üretilen veya ithal
edilen ürünün bedelini Devlet ödüyor. Devlet bunu bir yere kadar öder.
Bir yerden sonra hesaplar ters dönmeye baþlar. Bir yerden sonra
baþka çözümler üretilir. O çözümler her kemer sýkmada, her azaltmada
sektörü daraltýr. Bizim yapmamýz gereken þey biraz önceden uyarý
sistemi, eðer bu bir nimetse bunun kýymetini de bilmek bile gerekiyor.
Sonuç olarak birtakým rakamlarla tabloyu çizmeye çalýþtým, birtakým
açýlýmlarla Türkiye'nin önündeki süreci anlatmaya çalýþtým.
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Son bir þey ilave etmek istiyorum. Mesleðimiz ileri gitmiyor bu arada.
Mesleðimiz iyiye gitmiyor. Çünkü fiili 11, yoldakilerle beraber 14 tane
eczacýlýk fakültesi bulunmakta Eczacýlýk fakültesi ve eczacý enflasyonuyla
karþý karþýyayýz. Hemen hemen mezun sayýmýz yýlda 1000 adet ve
Haziran itibariyle beraber yani þu anda 23,000 eczaneye ulaþacaktýr.
Burada alýnmasý gereken tedbir eðitim sisteminde ciddi deðiþiklikler,
ciddi düzenlemeler yapmaktýr. Biliyorsunuz 2005-06 eðitim yýlý 5 yýl
okutulacaktýr. Bunun son yýlý 6 ay eczane þeklinde geçecek.
Ben bugün, fakültelerimizin ve fakültelerin öðretim kadrolarýnýn hazýr
olduðunu düþünmüyorum. Daha da önemlisi eczacýlýk eðitiminde hala
konvansiyonel, hala statükocu Farmasötik Botanik , Farmakognozi
dahil yaklaþýk %60 ders saati aðýrlýklý olarak , eczacýnýn istihdamýnda,
eczacýnýn eczane dýþýndaki istihdamýnda yarar saðlayabilir bir tablo
olduðunu da düþünmüyorum. Özellikle eczacýnýn süre içerisinde sabit
personel olarak Türk halkýna hizmet edebilecek dönüþümü saðlayacak
eðitimin, o anlayýþýn fakültelere yansýmasý , statükocu bir takým bakýþ
açýlarýndan uzaklaþtýrýlmasý, þunun için söylüyorum bunu, örneðin
Ýngiltere bu süreci yaþadý. Nasýl bir eðitim sistemi olmalý diye
üniversitelerin dýþýnda, hocalarýn dýþýnda bir kuruma araþtýrma yaptýrdý
ve yapýlan araþtýrmanýn sonucunu kendi saðlýk otoritesi veya üniversite
senatosuna tasdik ettirdi ve elde ettiði sonucu uygulamak içinde
bütün öðretim üyesi kadrolarýný, dekanlarý dahil deðiþtirdi. Bu radikal
bir çözümdür. Bu Ýngiltere'nin kendi eczacýlarý adýna yaptýðý bana göre
düzgün bir uygulamadýr.
Son olarak þunu söylemek istiyorum sayýn baþkaným. Türkiye hakikaten
heyecan verici bir Pazar, Türkiye'de hakikaten heyecan verici olaylar
oluyor ama bütün bunlara raðmen Türkiye'de mesleðinin bilincinde
olan, bana göre örgütsel anlamda meslekler adýnda en derli-toplu,
en uyumlu, en etkili , 2001 Osman Durmuþ olayýný hatýrlayýnýz,
uygulamayý yapabilen ve o meslek örgütünün içinde olduðu bu
sektörden ve bu sektörün içinde olduðu Türkiye'den hiç kimse Muz
Cumhuriyeti muamelesi beklemesin burasý Türkiye Cumhuriyeti
Devleti."
Panel yöneticisi Ecz.Erdoðan ÇOLAK Çalýþma Bakanlýðý'nýn
Reform ekibinden Uzman Hüseyin ÇETÝN'e aþaðýdaki sorularý
yönelterek, Genel Saðlýk Sigortasý konusunda ayrýntýlý bilgi
vermesini istedi:
"Saðlýk doðuþtan kazanýlmýþ bir haktýr ve bu hakkýn idamesi devletin
görevidir. Sosyal devletin görevidir. Þimdi Türkiye bir deðiþim yaþýyor.
Türkiye'nin yaþadýðý bu deðiþim içerisinde saðlýkla ilgili alan da bir
geliþim yaþýyor. Ýþte önümüze 1980'lerden bu yana sürülen saðlýkta
dönüþüm daha önce saðlýk reformu çeþitli haklarla belirtildi, hayata
geçirilmeye çalýþýldý. Ama son geldiðimiz hükümetin , bu konudaki
yorumu saðlýkta dönüþüm programý oldu. Yani reform adý biraz daha
rafa kaldýrýldý diyebiliriz. Neden böyle bir þeye ihtiyaç duyuldu? Onu
arkadaþýmýzdan dinleyeceðiz. Ýþte sosyal devlet saðlýkla ilgili alaný

terk edemeyenlerdendir. Yani vatandaþýn yaþamýný kolaylaþtýrmak,
geleceðini idame etmek açýsýndan bu anlamda sorumludur.
Önümüzdeki aylarda Genel Saðlýk Sigortasý yürürlüðe girecek. Genel
Saðlýk Sigortasý neler getirecek, neleri götürecek, biraz önce sayýn
Baþkan açýlýþ konuþmasýnda bunun bir ihtiyaç olduðunu özellikle tek
çatý altýnda toplanmasýnýn bir ihtiyaç olduðunu ve herkesin mutlaka
genel saðlýk sigortasýndan yararlanmasý gerektiðini bu temel haktan
yararlanmasý gerektiðinin altýný çizdi.
Þimdi genel saðlýk sigortasý gerçekten toplumun tüm kesimlerini
kapsayacak mý? Ya da kimleri kapsamayacak?
Buna ait paydan, çünkü en önemli sorunlardan birisi bu, bu olaya çok
kaynak aktarýldý. Özellikle yetkililer tarafýndan buraya aktarýlan paralarý
, da kara deliklere aktarýlan paralar olarak topluma lanse edildiði bir
dönemi yaþýyoruz. Bu kaynak nasýl temin edilecek ve bu kaynaðýn
bulunmasý için ne gibi yöntemler var ve saðlýðýn korunmasý noktasýnda
ne gibi kriterler aranacak?"
Uzman Hüseyin ÇELÝK(Çalýþma Bakanlýðý Reform Ekibi):
Ben uzun bir dönemdir yasa çalýþmasýný bekliyordum. Ama bu yasa
çalýþmasýnýn bu þekilde ilgi görmesi gerçekten çok sevindirici. Birlikte
gerçekleþtirdiðimiz bu deðiþim hem sektör açýsýndan hem halk saðlýðý
hem toplum saðlýðý açýsýndan beklediðimiz sonuçlarý verecektir
umuyoruz. Tabi ki siz eczacýlar da bu dönüþümün temel taþlarýndan
birisiniz. Sayýn Baþkanýn yasalaþmasý konusunda ciddi çabalarýný
hatýrlýyorum. Sizlerin yaklaþýmlarýný, önceliklerini her aþamada takdir
ediyorum. Ben size genel saðlýk sigortasý yasa tasarýsýnýn temel
baþlýklarýndan bahsetmeye çalýþacaðým.
Þimdi biz hükümetin bize verdiði görev ile yeni hükümet programýnda,
kýsa acil eylem planýnda, hem emeklilik sistemine iliþkin hem de saðlýk
sistemine iliþkin bir reform hedefimiz vardý. Biz bur da yasallaþtýrmaya
ve bu sistemin bileþenlerinden hareketle Türkiye'nin geleceðini bu
açýdan dizayn etmeye çalýþtýk. Þu anda yasa tasarýsý baþbakanlýktan
geçerek meclis komisyonunda. Haziran ayý içerisinde meclisten
çýkmasýný bekliyoruz.
Mevcut sistem öncelikle ayrýmcýlýðý körüklüyordu, ayrýmcýlýða dayalý
bir sistemdi. Bað-Kurlularýn, emekli sandýðý mensuplarýnýn ve SSK'lýlarýn
çalýþma statülerinin farklýlýðý bir çok haklarda da farklýlaþtýrmayý
getiriyordu. Bu sistemleri karþýlaþtýrarak yan yana koyduðumuzda bu
ayrýmcýlýðýn, bu farklýlýðýn çok daha ileri düzeyde olduðunu fark ettik.
O nedenle bu yeni sistem hem emeklilikte, hem de saðlýkta tüm
toplum bireyi olmanýn, vatandaþ olmanýn noktasýna gelecektir.
Yaþlanmaya baþlayacak, yaþlý nüfusa dönecek. O zaman bu sistemi
kim, nasýl finanse edecek? O nedenle bu günden geleceðimizi, gelecek
30 yýlý, 50 yýlý planlamak zorunda kalýyoruz. Aksi taktirde 30 yýl sonra
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hizmet için kurulmuþ ama bir süre sonra kendine hizmet eden bir
yapýya dönüþüyor. Kendini öncelikli hale getiren, kendi sorunlarýný
daha ön plana çýkaran ama vatandaþý ikici sýnýfa koyan bir yapýya
dönüyor. O yüzden bizim tekrar temel olayýmýzý vatandaþa döndürmemiz
lazým.

yapýlacak bir reform çok radikal olacaktýr ve sonuçlarý da kýsa zamanda
olamayacaktýr ve çok geç olacaktýr. Yine bir diðer kritik konu ,bir
kaynak ayýrýyoruz. Yaklaþýk 50 milyar dolarlýk bir kaynaktan bahsediyoruz.
Emeklilikte, saðlýkta, sosyal yardýmlarla birlikte bu kaynak çok verimli
kullanýlmýyor. O da bizim hareket noktalarýmýzdan birisiydi. Bir diðer
konu, 2004 fiyatlarýyla 20 milyar liralýk bir rakam borçlanýlarak primlerin
dýþýnda diðer vergilerden tahsil edilerek veya borçlandýrarak emekli
nüfus için ayýrýlan bir rakam var. Bu parayý da üretemediðimiz için
borç alýyoruz. Borç almak için faiz ödüyoruz. Sürekli kaldýkça da
insanlara daha yüksek faizle, size borç vermeyi ihtiyaç ediniyor. Bu
da ülke olarak hepimizi çýkmaz sokaða götürüyor. Finansal açýdan
ciddi bir krize götürüyor. O nedenle bizim bir þekilde bunu kýrmamýz
lazým yani tersine döndürüp daha az borçlanan, daha az faiz ödeyen
ve çocuklarýmýzýn, torunlarýmýzýn geleceðini ipotek eden bir nesil
olmaktan da çýkmamýz lazým diye düþünüyoruz.
Yine bir diðer yapý, mevcut sistem kayýt dýþý istihdamý körüklüyor.
Kayýt dýþý olan, insanlara çok daha cazip geliyor. O nedenle bunun alt
yapýsýnýn giderilmesi lazým. Yine bir diðerine siz en yakýn þahitlerisiniz.
Yeþil kartý da eklerseniz dört tane ayrý kurum var, ayrý programlar, ayrý
mevzuatlar yani insan gerçekten hafýzasý almýyor. Bir an önce bunu
kaldýrmamýz lazým. Onun için de kurumsal birleþme söz konusu. Bu
bizim günlük hayatýmýzda çok ciddi deðiþiklikler yapýlacak. Bunun
nedeni þu, hepimizin varlýk nedeni, devletinde iþte hizmet sunacak
olan herkesin varlýk nedeni vatandaþa hizmet etmek. Yani en ideal,
en büyük kutsal mücadeleler aslýnda o. Onu unutuyoruz zamanla. Ýþte
bu sosyal güvenlik kurumlarýnda en büyük handikap burada. Vatandaþa
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Bu da reformun temel çýkýþ noktalarýndan birisidir. Þu anda saðlýk
açýsýndan baktýðýmýzda nüfusun %85'e yakýný güvence kapsamýnda.
Bunlarýn büyük bir bölümünü SSK'lýlar oluþturuyor. Toplam þu anda
%59'unu oluþturan 37 milyonumuz SSK'da gözüküyor. Yine Bað-Kur'lar
16 milyonla ikinci sýrada, emekli sandýðý 9 milyonla %14'ü oluþturuyor.
Birde özel saðlýklar var biliyorsunuz. Bankalarýn, odalarýn. Þimdi
kurumlarýn saðlýk, emeklilik tüm harcamalarýna bakarak gelir-gider
dengesine baktýðýmýzda 2004 fiyatlarýyla 19 milyar, 19 katrilyon diyelim
19 katrilyonluk bir açýklarý var. Bu para nerden geliyor iþte faizler
buraya gidiyor, borçlanmalarýn büyük bir bölümü buraya gidiyor.
SSK'nýn 19 katrilyon geliri var. 25 katrilyon gideri var. Ama Bað-Kur'a
baktýðýmýzda 3,9 katrilyon geliri var, 9 katrilyon gideri var. Yani bütçesiyle
oranladýðýmýzda Bað-Kur'un açýðý çok vahim durumda. Emekli sandýðý
Bað-Kur, bütçesiyle oranlandýðýnda en kötü durumda daha sonra
emekli sandýðý geliyor. Gelir-gider dengesine baktýðýmýzda SSK
büyüklük olarak çok yüksek ama bütçesiyle orantýlý baktýðýnda açýk
oraný daha da iyiye gidiyor. Ama toplama baktýðýmýzda tüm sosyal
güvenlik sisteminin açýðý gayri safi milli hasýlanýn %4,5. Reformun
temel hedefi bu %4,5 u uzun vadede %1'e kadar indirmek. Eðer bu
sisteme hiçbir müdahale edilmezse açýklarýn sürekli artacaðý görülüyor.
Þimdi reformun birinci ayaðý emeklilik, finansal boyutta da þu anda
en önemli argüman emekliliktir. Ýkinci boyut ayaðýný da genel saðlýk
sigortasý oluþturuyor. Üçüncü ayaðýný da primsiz ödemeler ve sosyal
yardýmlar ; ve dördüncü ayaðýný da yeni kurumsal yapý dediðimiz dört
kurulun, yeþil kartlarla birlikte dört kurumun birleþtirilerek tek çatý
altýnda birleþtirilmesinden bahsediyoruz.
Þimdi emeklilik sisteminde temelde ne olacak onu kýsaca
bahsedeceðim. Birincisi insanlarýn sisteme kattýklarý deðer ve aldýklarý
arasýnda sosyal boyutu da içinde barýndýran bir þekilde bir sigortacýlýk;
sosyal sigortacýlýk anlayýþý benimsenecek. Yaþlanmaya karþý bir önlem
oluþturuluyor. Yaþ, þu anda artan bir eðilim içerisinde. 2036'ya kadar
emeklilik yaþýna hiçbir müdahale olunmuyor. 2036 yýlýndan sonra
2036'ya kadar yaþa müdahale edilmeyi gerekli kýlmýyor. Ama zaten
1999'da baþlayan bir yaþ artýþý vardý. Onu da kabul ederek söylüyorum.
Yeterince vergilerle, primlerle sistem kayýt dýþýyý özendiriyor. Kalan
kaynaklarýmýzýn birisi de iþlemlerimizde yeni bir finansal yük yaratmamak.
O nedenle prim oranlarýnda hiçbir þekilde artýþ öngörmüyoruz.
Yine zorunlu sigortalýlýðý ve isteðe baðlý sigortalýlýðý ülke gerçekleriyle
ayrýþtýrmak istiyorum. Sizlerin bir çoðu Bað-Kurlusunuz. Bunu anladýðýnýzý
düþünüyorum.Zorunlu Bað-Kurlular var. Sürekli gündeme geliyor. Çok
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büyük bir kitle ve yaklaþýk 20 katrilyona yakýn baðýþ birikmiþ. Ama
kiþilerin Bað-Kur'un kendilerini. sigortaladýðýndan haberi yok. Yani BaðKur tek taraflý tescil etmiþ. Ama ne karar alabiliyor, ne de bunlarýn
üzerine gidebiliyor. Sanal bir sigortalýk yaratýlmýþ ve bunlar bahane
edilerek sürekli af çýkarýlýyor. Halbuki onlar hiçbir zaman aflardan
yararlanmýyorlar. Yani insanlarýn zaten kendine geçim saðlayacak
geliri çok az bir de üzerine sigortalý olacaksýnýz diye zorluyorsunuz. O
yüzden belli bir gelir iþte asgari ücret listesi koyuyoruz. Eðer kiþinin
aylýk geliri asgari ücretin altýndaysa kiþi zorunlu olarak devletin peþinde
koþan bir kiþi olmaktan çýkacak. Ama kendisi isterse her zaman
sisteme, isteðe baðlý prim ödeyerek galip olabilecektir. Para veren
insanda þuna bakýyor. Ben bu parayla kaç yýl vade veririm, hangi
oranda veririm. Bakýyor ki eðer siz uzun vade de 20 yýl, 30 yýl sonra
iflasýn eþiðindeyseniz daha bugünden faizi yüksek tutarak kendi riskini
kýrmaya çalýþýyor. Bizde bunun tersini yaparak kendi riskimizi kýrmaya
çalýþacaðýz yani bizi borçlanmaya zorunlu kýlan nedenleri azaltarak
faiz döngüsünü kýrýp artýk borç alan bir ülke olmaktan çýkmak istiyoruz.
Þimdi asýl konumuza gelelim. Genel saðlýk sigortasý ; yasa tasarýsýný
muhtemelen içinizde okuyanlar var. Þimdi þu anda herkese ayný
haklarýn ve ayný hükümlülüklerin getirildiði bir sigortacýlýk sistemi
hazýrlýyoruz. Katýlým zorunlu olacak. Yani þunu diyemeyecek; benim
param var, kendime de bakabiliyorum, saðlýkla ilgili bir riskimde yok.
Devlet bana karýþmasýn ben kendim kendi sigortamý yaptýrýrým.
Bunu kimse diyemeyecek; buna izin vermiyor bu sistem. Nedenleri
çok fazla ama temelinde þu var. Sosyal güvenlik sistemleri bir yaþam
standardý saðlýyor. Saðlýktý, emeklilikti. Kimsenin garantisi yok. Ýnsanlar
en varlýklý, en güçlü olduklarý dönemlerde sigortadan kaçýnýyor. Riski
yaklaþtýðý zaman sisteme girmek istiyor. O zaman iþte finansal denge
bozuluyor. Birde diðer taraftan bugün zenginin fakir olmayacaðýnýn
garantisi yok. Bir diðeri genelde böyle bir izni verirseniz ne olacak?
Zenginler kaçacak; ki asýl para aktaracak, para getirecek kiþiler
sistemden kaçacak. Gelir durumu düþük olanlar kalacak. O zaman
sizde fakirler kulübü oluþturacaksýnýz.
Burada riski yüksek, geliri az ama sosyal güvenlikte zenginden fakire
bir aktarýmda var. Sosyal içeriði çok güçlü bir program, o nedenle
isteðe baðlý býraktýðýnýz zaman asýl para getirecek kiþileri de
kaçýrýyorsunuz. O nedenle sistemin zorunlu olmasý gerekiyor. Þimdi
prim ve vergi çok eleþtiri buluyor. Neden bir vergi deðil diye. Bugün
gelmeden Adana Eczacý Odasýnýn sitesinde dolaþýrken baktým yine
neden prim bir vergi deðil diye soruluyor. Þimdi vergi literatürüne
baktýðýmýz zaman primlerde bir vergi aslýnda. Adýný prim diye konmuþ
vergi diye düþünün siz bunu. Verginin tüm unsurlarý var. Zorunluluk
ilkesi var. Alýnanla verilen arasýnda doðrudan bir iliþki var. Aslýnda
primli olmasýnýn þöyle bir garantisi de var.

Bakýn yeþil kartý yaþýyoruz. Yeþil kartýn her görüþmesinde, her yýl bütçe
kanunlarýnda görüþülmesinde ne kadar pay alýnacaðý hep tartýþma
konusu. Ama devlet diyor ki primli sistemde ben size adý prim olan
bir vergi koyuyorum. Saðlýk vergisi, böyle düþünün ve bunun oraný
%10 gibidir diyor. Ben bu paya karýþmayacaðým. Size bu konuda
imtiyaz tanýyorum. Bu organizasyona sigortacýlýk diyorum, sosyal
güvenlik diyorum. Bu kaynaðý %12'lik sürekli her yýl elinden alýnan bir
payla kaynak aktarmasýna izin veriyor. Aslýnda bir tekel hakký veriyor
size. Tersini düþünün her sene bu sefer meclislerde mücadele oluþuyor.
Bu konuda ki dengelenmeyle, dalgalanmayla düþünürseniz saðlýða
ayrýlacak payýn garantisi kalkýyor. Yani ben olsam, hizmet sunuþ
tarafýnda ; ben olsam primi isterim. Çünkü vergiden hiçbir farký yok.
Size imtiyaz saðlanýyor. Bu imtiyazdan vazgeçmek çok anlamlý
gözükmüyor. Daha önce vazgeçmemeliydik.
Þimdi bir diðer konu þu; þu anda yeþil kartlý dediðimiz, fakir fukara.
Yeþil kartlýlar bir önceki yýllarda ne harcamýþsa, harcanan tutarla
endeksleyerek, belli bir artýþ oraný koyarak, bütçeye fon koymaya
çalýþýyor. Ama bu sistem böyle çalýþmayacak. O kiþiler adýna prim
ödenecek. Kiþilerin ailesi esas alýnacak. Eðer tek kiþiyse, bekarsa bir
kiþi adýna, eðer on kiþilik bir aileyse ve yine bir kiþilik prim ödenecek.
Yine sisteme prim aktarýlacak olan devletin yeþil kartlý için konacak
primini aktarýyor olmasý gerekiyor yani bir takým matematiksel ve
hastalanma riski ile gerçekçi bir hesaba dayalý olmasý gerekiyor.
Programýn kendisinin hedeflenmiþ bir geliri var. Bu geliriyle ölçüt
harcamalarýnda planlama var. Tasarruf etmek, deðiþik temeller üzerinde
hastalýkla ilgili ve diðer temellerle ilgili takibini yapmak zorunda. Ben
nasýl olsa bütün harcadýðým parayý devletten alýrým mantýðýnýn olmamasý
gerekiyor. Vergiden farký, temel farký bu. Size bir kýsýt koyuyor, size
bir hedef koyuyor bir taraftan.
Yine bir diðer þey bu sistemin belki en önemli getirdiði ve mevcut
sosyal güvenlik kurumlarýnýn uzak kaldýðý þey korucu saðlýk. Hizmet
açýsýndan baktýðýmýzda da korucu saðlýk olmasýný istiyoruz. Biz insanlarýn
hastalanmasýndan deðil saðlýklý kalmasýndan kazanan bir sigortacýlýk
görmek istiyoruz. Çünkü her hastalanan kiþi gider oluþturuyor. O
yüzden koruyucu saðlýðý karþýlamak istiyoruz. Hatta bu giderleri devlet
karþýlamalý.
Peki devlet dediðimiz ne?
Ayný yine maliye bakanlýðý . Atalarýmýzýn sözü var ateþ düþtüðü yeri
yakar. Ateþ bana düþüyor ama bu ateþin söndürülmesinden sorumlu
ben deðilim. Ben olaya hiç müdahil olamýyorum. Aslýnda korucu
saðlýðýn sisteme alýnmasýnýn en önemli argümaný yani bu sayede
koruyucu saðlýðýn yerine getirilip getirilmediðini kiþi üzerinden takip
edeceðim tek tek. Bu sistemi kuracaðým.Hastalýktan yakýndýðý zaman
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o kiþinin peþine ben düþeceðim. Çünkü artýk saðlýktan kazanan bir
yapýya geçmek zorundayýz. Aksi taktirde Cengiz Bey'in söylediði
kabuslarý hep birlikte yaþayabiliriz. Yine bir diðeri tabi ki þu anda
eczane programlarý çok yoðun bir þekilde çalýþýyor. Aslýnda bu onlarýn
provizyon programý. Gerekiyor. Ne kadar akýllý olursa sistem o kadar
birbirini kontrol eden yapýda çalýþacak.
Þu anda SSK'lýyla Bað-Kur'lu ayný ortamda çalýþmadýðý için insanlar
cüzdanýndan kredi kartý çýkarýr gibi cüzdan çýkarýyor. Hangisini
istiyorsunuz diye. Ama bu sistem birleþtiðinde birbiriyle ortak
çalýþtýðýnda bu þanslar olmayacak. O nedenle kötüye kullanýlmasýnýn
azalmasý aslýnda hepimizi yaþatacak þeydir. Bu paranýn zamanýnda
tahsil edilmesini bekleyen, paranýn ödenmesini bekleyen sizler ile
devleti ciddi anlamda koruyacak diye düþünüyorum.
Sistem tüm bütün vatandaþlarý kapsýyor. Bir yabancýlarla ilgili sorun
var. AB hukukundan kaynaklanan, yabancýlarý da kapsamak zorundayýz.
Ama bir yýldan fazla ikamet ediyorsa kapsama alýyoruz. Biliyorsunuz
saðlýk primi neredeyse insanlara hiçbir yardým yapmýyor. Duruyor
orada sistem. Halbuki o kiþi üç ay, beþ ay sonra çok daha aðýrlaþmýþ
bir vaka olarak, çok daha ileri boyutta bir hasta olarak sizin önünüze
tekrar geliyor. O nedenle biz çocuklara ayrýcalýk saðladýk. 18 yaþýn
öncesindeki bütün insanlar, annesinin, babasýnýn sigortalý olup olmamasý
veya priminin ödenip ödenmemesine bakýlmaksýzýn sistemin içinde
olacak. Bu sistemin temel kavramlarýndan birisi. Kapsam dýþýnda
olanlar var.
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Birde yabancý ülkenin sigortalýsýysa Türkiye'ye geldiðinde oda kapsam
dýþý. Þimdi kapsanan saðlýk hizmetleri var. Oda baþlýklardan birisi.
Onlardan kýsaca bahsettim.
Diþle ilgili yoðun eleþtiri alýyoruz. Dünya genelinde genel trend diþin
tamamen kapsam dýþýnda tutulmasý. Nedeni nedir diye sorarsanýz.
Çoðunlukla mali nedenler;vazgeçemiyorlar. Bizde orta yolu bulmaya
çalýþtýk. Bu 15 muhtemelen 18 yaþ olacak. 18 yaþa kadar diþle ilgili
tedaviler ödenecek yada 18'inden sonra kýsýtlama söz konusu.
Yine yurtdýþýndaki tedavi kapsamda olacak ama nasýl?
Türkiye'de tedavi saðlanamýyorsa kiþinin çalýþma statüsüne
bakýlmaksýzýn Türkiye'de yapýlamayan her türlü tedaviyi yurtdýþýnda
karþýlamasý söz konusu olacak. Yine mevcut sistemde yol parasý,
zaruri giderlerde karþýlanacak. Ýkinci bir þartla neyi karþýlamayacaðýz,
bakýn önemli bir þeyin altýný çizmek istiyorum mevcut kanunlarýmýzla
kapsamda neyin olduðu neyin olmadýðý yazýlý deðil. Bakýn tüp bebek
tedavisi karþýlanmadý. Bugün maliye bakanlýðý bütçe uygulama talimatý
çýkardý. Ben kapsýyorum þu þartlarda karþýlýyorum dedi.
Peki hangi kanun deðiþti?
Hiçbir deðiþiklik yok. Hiçbir kanun maddesi deðiþmeden eðer bu
verilebiliyorsa o zaman bugüne kadar niye verilmedi? O yüzden biz
bu yasada þunu yapmaya çalýþtýk. Ýnsanlara neyin karþýlanýp neyin
karþýlanmayacaðýný çok net bir þekilde bilebilmeli. Bürokratlarýn,
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uygulayýcýlarýn eline insanlarýn temel hakkýný sýnýrlandýrma yetkisini
vermeyelim. Ne yapacaksak bunu milletin iradesiyle mecliste yapalým.
Uygulamaya geçtiðimiz zaman artýk neyi kapsayacaðý ve
kapsamayacaðý belli olsun. Alternatif týp üreme teknikleri ve estetik
amaçlý yardým kapsam dýþý.
En çok da eleþtiriyi de üremeden alýyoruz. Nedenini sorarsanýz, yine
mali nedenler. Karþýlanmamasýný tabi ki bizde savunamayýz ama
koruyucu saðlýðýn Türkiye'de yeterince geliþtirilemediði, kaynak
ayrýlamadýðý bir yerde biz bu kadar yüksek kaynaklarý ayýrmalý mýyýz
bunu soralým kendimize. Yararlanma koþullarý için 90 günlük sigortalýk
süresi ayýracaðýz. Bað-Kur'lularda bugün 240 gün biliyorsunuz. Bunu
90 günde arayacaðýz ama bir programýmýz var. 90 günlük primini
ödemedi yada süresi yok yeni sigortalý olmuþ yada borcu var. Borcunu
ödemedi ne yapacaðýz? Saydýðýmýz durumlarda sabit aralýðý mutlaka
vereceðiz. Bu koþula baðlý diyoruz. Ama bir taraftan da tahsilatla ilgili
sürekli takip edeceðiz, devam edeceðiz tabi ki.
Yine katýlým payý sizlerinde baþýnýzýn derdi biliyorum. Devlet burada
sizi kasa gibi kullanýyor. Sizi de gereksiz yere belki sürece sokuyor
ama artýk her milletin kültüründe vardýr diyeceðiz. Daha geniþ yöntemler
bulamadýkça artýk katýlým paylarý sistemde var olacak ama nasýl tahsil
edeceði konusu deðiþecektir. Bilahare eczacýlarýn üzerinden tahsil
etmek zorunda deðiliz tabi ki. Muayenelerden katýlým payý alacaðýz.
Ýlaçlarda da %10-20 devam edecek. Bir farklýlýðý düzeltmek istiyorum.
Mevcut sistem emeklilere %10, çalýþanlara %20 biliyorsunuz.
Biz burada þöyle düþündük yaþlý, emekli ayrýmý yapmaksýzýn ilacýn
özelliðine göre, hayati özellikteki ilaçtan daha düþük alalým, daha
önemsiz ilaçlarda daha yüksek oranda alalým. Hatta biz ilk tasarladýk.
0 ile 50 dedik. Baþta Mehmet bey olmak üzere çok yoðun eleþtiri
aldýk. Haklýlarda yani bürokrasinin nerede duracaðýný bilmiyoruz.
0 ile 50'nin mantýðý þuydu: yani hayati öneme haiz ilaçlar listesi
hazýrlanacaktý. Onlara belki 0 diyecektik, 1 diyecektik. Ama katýlýyorum,
uygulamadan kaynaklanan endiþeler daha ön plana çýkýyor.
Yine bu ayaktan tedavilerde bir sýnýrýmýz var. Net asgari ücret . Yani
kiþinin ödeyeceði katýlým payý net asgari ücreti geçemiyor. Yine katýlým
payý alýnmayacak durumlar var. Kronik hastalýklar, yatarak tedavide,
iþ kazasý meslek hastalýðýnda,kontrol muayenelerinde alýnmayacak.
Yine tasarýnýn bir bölümünde eczane iþletmeciliði de vardý.
GSS'nin içinde. O madde çýkarýldý. Aile hekimliðine dayalý, bir birinci
basamak sistemi kurulacak. Bunu þu andaki sistem gibi düþünmeyin
lütfen bir geçiþ dönemi olacak. Belki beþ yýl sürecek. Ama aile
hekimliðini Saðlýk Bakanlýðý organize ediyor. Ona dayalý bir birinci
basamak sistemi. Yine semt polikliniði sistemi getirilecek.. Kiþi semt
polikliniðine, direk aile hekimliðine ya da birinci basamaða uðramadan
direk hastaneye giderse devlet %30 bir kesinti yapacak. Bugün devlet

memurunun emekli sandýðýna baðlý olmasý gibi benzer bir durum var
oradan benzeþme yapabiliriz.
Yine özel sektör, kamu sektörü ayýrýmý olmaksýzýn koþullarý yerine
getiren herkesten hizmet satýn alýnacak. Yine fiyatlar tek baþýna GSS
tarafýndan belirlenmeyecek, GSS'nin de dýþýndaki taraflarýn da olduðu
bir komisyon oluþturuluyor. Yine meslek kuruluþlarýndan da görüþ
alýnan bir yaný söz konusu. Yine reçete kontrol merkezi ve elektronik
provizyon sistemi bu sistemin en önemli ayaklarýndan bir tanesi.
Saðlýkta dönüþüm programý GSS'nin aslýnda bir panzehiri gibidir öyle
düþünüyorum. Eðer bu proje baþarýya ulaþmazsa veya hayata geçmezse
GSS tek baþýna felakete doðru gider. O yüzden sistemin saðlýkta
dönüþüm ayaðýnýn da izleyicisi olmamýz lazým. Eðer hep birlikte
varlýðýnýn devam etmesini istiyorsak Çalýþma Bakanlýðýný izlediðimiz
kadar Saðlýk Bakanlýðýnýn da izlenmesinde yarar var.
Þimdi kurumsal birleþmeden kýsaca bahsetmek istiyorum. SSK
emeklilik yapýyor, saðlýk yapýyor ve sosyal yardým uygulamasý var.
Bað-Kur, emekli sandýðý yine ayný þekilde.
Saðlýk bakanlýðý kýsmen yeþil kart yönünden saðlýk sigortacýlýðý yapýyor.
Çalýþanlarla ilgili maliye bakanlýðý yine finansman rolü üstleniyor. Yani
her kurumda varmak istediðimiz þey, emeklilik, saðlýk ve sosyal
güvenlik.
Üç ana uzmanlaþma altýnda sosyal güvenlik kurumunu tek çatý altýnda
tüm nüfusa yaygýnlaþtýrmak istiyoruz.
Bu sayede dört ayrý kurumun organizasyon yapýlarý da birleþecek ve
tek bir yönetim kuruluna dönüþecek. Tartýþmasýz tek bir kurulla
muhatap olacaksýnýz. Yine sosyal güvenlik kurumunun temel hizmet
merkezleri dediðimiz sizin asýl muhatap olacaðýnýz yerler; sosyal
güvenlik hizmet merkezleri olacak.
Bugün bir il müdürlüðü var. Bað-Kur'un SSK'nýn, bütün insanlar oraya
toplanýyor. Artýk bunu yok etmek istiyoruz. Sizlere çok yakýn noktalar
da banka þubesi büyüklüðünde sosyal güvenlik merkezleri açmak
istiyoruz ve tüm iþlemlerin, emeklilikle, saðlýkla, þu anda çok sofistike
gelebilir ama zaman içerisinde gerçekleþtirilememesinin hiçbir nedeni
yok. Umarým yakýn bir zamanda beþ yýl oluþacaktýr. Yani þu anda
SSK, emekli sandýðý, Bað-Kur bilgisayar programlarýný birleþtirmeye
baþladýk. Bunlar adým adým emeklilikte ve saðlýkta okuyabilecek hale
geliyor.
Bir pilot sosyal güvenlik sistemi kuracaðýz ve sistemi orada test
edeceðiz. Daha sonra da kurumun bir operasyon merkezi oluþacak
ve çok sayýda hizmet merkezleriyle hizmeti vatandaþýn ayaðýna
götürmek istiyoruz."
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TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz.Mehmet DOMAÇ aþaðýdaki
konularda açýklama yaptý:
"Çok teþekkür ediyorum. Þunu belirtim. Yaklaþýk 25 gündür dolaþýyorum
Türkiye'yi. Bazý yerleri dolaþtým. Ýstanbul'dan sonra en büyük toplantýnýn
Adana'da olduðunu söyleyebilirim.
Sosyal güvenlik kurumlarýna ve genel saðlýk sigortasýna ait ne kadar
dinledim bilmiyorum. Bunu dinlemenin her seferinde farklý olduðunu
söyleyemem ama yasalar her seferinde farklý þekle giriyor.
Burada gördükleriniz yasanýn tek tek maddeleri deðil, olan yasanýn
genel içeriði. Biz bu yasanýn dört veya beþinci versiyonunu falan
izledik. Þu anda da deðiþti. Baþbakanlýða giden de deðiþti þu anda
meclise gitmek zorunda kaldý.
Sizin için en önemli deðiþim orada bir madde vardý, yasada genel
saðlýk sigortasý kurumu eczane açacaktý, sizde eczanelerin anahtarýný
genel saðlýk sigortasýna teslim edecektiniz. Yani o zaman kimsenin
eczane açmasýna gerek yok. Tek kurum olduðuna göre, tek amacýda
o olduðuna göre eczane açtýðý zaman diðer eczanelerin kapanmasý
lazým. Bu yasa maddesiyle arkadaþlar bu yasa maddesini çýkardýlar.
Neden konulduðunu da biliyorum, neden çýktýðýný da biliyorum. Detaya
gerek yok. Ama çýktýðýný söyleyebilirim.
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Kurumlarýn tek çatý altýna gelmesi, ama bu yasa tek çatý altýna gelirken
kurumlarýn eksikliklerini tamamýyla gidermemektedir.
Bu yasada dýþarýda kalan kiþi yok deniliyor, bize göre dýþarýda kalan
kiþiler var. Yevmiyeli iþçiler var mesela. Bunlarýn nasýl sosyal genel
saðlýk sigortasý kapsamý içerisinde yer alacaklarý belli deðil. Kayýt dýþý
ekonomide çalýþanlar var bunlarýn nasýl genel saðlýk sigortasý tasarýsý
içerisinde yer alacaklarý belli deðil. Biz istesek de var istemesek de.
Yani biz kayýt dýþýnda olmasýný istemiyoruz insanlarýn ama varlar
Türkiye'de. Bu insanlar varlar. Bir de ücretsiz aile iþçileri diye bir kesim
var, bu kesimin nasýl genel saðlýk sigortasý içerisinde yer alacaðýný da
çok net göremiyorsun. Yani ailenin reisi veya aileden bir kiþi çalýþýrsa
herkes genel saðlýk sigortasý altýnda olacak gibi yaklaþým var ama bu
yaklaþýmýn ne kadar doðru olduðunu uygulandýðýnda görürsek yanlýþ
olur. Þimdiden görmemiz lazým. Uygulandýðýnda iþ iþten geçmiþ oluyor.
Bu yasanýn primleri nasýl toplayacaðý gerçek anlamda belli deðil.
Bugün Bað-Kur primlerini toplayamýyor. Bunu nasýl saðlayacaðý belli
deðil. Burada bir açýklýk var. Bu açýklýðý görmemiz lazým. Biz burada
yasanýn doðru yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bunu göreceðiz
yani bu yasada ; þu anda %50'sini toplayabiliyor Bað-Kur primlerinin,
biz tamamýný toplar üzerinden hareket ederek böyle bir yasayý yaparsak
yine %50'sini toplarýz. Bu yasa vergilere dayanmadý, nasýl olsa bu
vergidir dedi Hüseyin bey. Genel anlamda baktýðýmýzda öyledir ama
vergiler çok kazanandan çok alýnýr, az kazanandan az alýnýr. Genel
saðlýk sigortasý kapsamý içerisindeyse herkesten ayný alýnýr. Devletin
ödedikleri hariç.
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Genel saðlýk sigortasýna prim öderseniz herkesten ayný alýnýr ama
devlet için yani ayrýca devletin prim ödedikleri hariç, onlarý hariç
tutuyorum. Bunlar yeþil kartlýlar, 18 yaþýndan düþük kiþiler bugünkü
görünen durum o. Þöyle bir kriterde var. Yeþil kart kime veriliyor
Türkiye'de? Asgari ücretin üçte biri kadar geliri olan kiþilere veriliyor.
Peki üçte birin bir milyon TL üstünde olan kiþiler ne yapýyorlar? Asgari
ücretin üçte birinin bir milyon lira üstünde benim gelirim, benim prim
ödemem lazým genel saðlýk sigortasýna, ödeyemezsem ne olacak.
Bunlar basit gibi görülen, çözülmüþ gibi görülen ama gerçekte bu iþin
bize göre çözülmemiþ kýsmýdýr.
Bizim görevimiz bunlara öneride bulunmak, bunlarýn çözülmesine
öneride bulunmak. Sadece eleþtirmek deðil. Bunlarýn çözümüne
öneride bulunmak. Þimdi bir defa genel saðlýk sigortasý dediðimizde
herkesin kapsam içerisinde olmasý gerekiyor. Herkesin kapsam
içerisinde olmasý gerektiðine göre demek ki bizim yeþil kartlýlar dýþýnda
da, 18 yaþýn altýnda da kiþiler dýþýnda da devlet olarak prim ödememiz
gereken kiþiler var. Bunu göze alacaðýz genel saðlýk sigortasý diyorsak
adýna. Bunlarý, bunlar içinde prim ödemeyi göze alacaðýz.
Peki biraz daha yasal içine doðru girersek, biz vergilerden karþýlansýn
derken bazý þeyleri vergilerde bir ayrýmcýlýk olmadan herkesten vergi
alýnarak bu iþin içerisinde olmasý gerektiðini söylüyoruz. Ama þunu
da bilmiyoruz deðil, onu da belirtelim biz 1940'lý yýllarýn sonundan beri
prim ödeyen bir ülkede yaþýyoruz. Ben bu hükümetin durumunu da
biliyorum, yani böyle prim ödenen bir koþulda bunu direk deðil vergilere
deðiþtiremezler. Böyle bir ülkede de yaþýyoruz. Bunu da biliyoruz. Ama
büyük bir kesimi primden karþýlanan vergilerden karþýlanmasý da
anormal deðil.
Sosyal güvenlik açýðý her ülkede var. Önce bunu bilelim, kabul edelim.
Sosyal güvenlik açýðý olmayan hemen hemen ülke yok. Yani Almanya'da
bile sosyal güvenlik kasalarý açýk veriyor. Sosyal devlet dediðimiz
ülkelerin hemen hemen tümü sosyal güvenliðe devlet katkýsý yapýyor.
%22'ye kadar çýkan ülkeler var. %22'ye kadar devletin sosyal güvenlik
kurumlarýna katký yaptýðý ülkeler var. Biz bütçemizin 22-23 katrilyonunu
bu yýl sosyal güvenlik giderlerine katký olarak koyduk. O civarda bir
rakam koyduk. Bunu yapmalýyýz. Adýný da sosyal diyeceksiniz ve adý
sosyal devletse bunlarý yapmak zorunda Türkiye Cumhuriyeti.
Diyeceksiniz ki kaynaðýmýz yok. Dýþarýdan ne alýyoruz? Borç alýyoruz.
Türkiye'de dýþarýdan borç alýyoruz kaynaðýmýz yok evet ama Türkiye'de
toplumsal bir patlama olmuyorsa bu dengeler yüzündendir. Türkiye'de
ciddi, Arjantin gibi, diðer bazý ülkeler gibi toplumsal patlamalar
olmuyorsa bu dengeler yüzündendir. Ýþin bu sosyal yönü yüzündendir.
Ona da çok dikkat etmek lazým. Siyasette buna dikkat edilmezse bir
sýkýntý olur toplumda. Dolayýsýyla biz buraya kaynak aktarmak zorundayýz.
Yarýn onlar bunu kara delik olarak nitelendirirler; biz aksine sosyal
devletin zorunluluðu olarak nitelendiriyoruz.

Genel saðlýk sigortasýna yahut saðlýk harcamasýna veyahut emeklilik
harcamasýna katký böyle olmazsa Türkiye sosyal devlet niteliðini
kaybeder.
Aslýnda genel saðlýk sigortasý bir finans sistemidir yani bir finansý
yönetme sistemidir. Hüseyin bey söyledi açýk ve net. Bir finansý
yönetme sistemidir ve finansý toplama sistemidir. Bunun örgütlenme
biçimidir. Parayý doðru kullanmak içindir, etkin kullanma biçimidir.
Türkiye'de bu þimdiye kadar yapýlamamýþtýr. Doðru. Ama bundan
sonra yapýlabilmesi içinde ciddi ölçüler içinde tüm katýlýmcýlarýn
Türkiye'deki vatandaþýn kendisine birebir buna inandýrýlmasý gerekiyor.
Bunun yapýlabilmesi için yani sosyal taraflarýn inandýrýlmasý lazým
ayrýca bu sosyal taraflarýn temsil ettiði kitlelere inandýrýlmasý lazým.
Bu inanç olmazsa, toplumsal inanç olmazsa sonuçta bunu
gerçekleþtirsek de yerine oturtturamayýz.
Saðlýkta dönüþüm programýyla genel saðlýk sigortasýný at baþý getirmek
zorundayýz. Aksi halde birbirinden ayrýlýrsa ikisi de sýkýntýya girer.
Doðru. Ama ikisi de biliyorsunuz yeni hazýrlanan konumlardýr. Biri
oturmuþ da diðeri diðerinin üzerine oturmuyor. Ýkisi de daha oturmamýþ,
ikisi de yeni hazýrlanýyor. Ýkisinden bir tanesi sýkýntýya girdimi diðeri
de sýkýntýya girecektir. Yani buna macera demiyorum ama biraz dikkatli
ve sabýrlý olmak gerekiyor. Bu yasa için, bu yasanýn katýlýmcýlýðý için
çok çaba harcadýk.
Yüksek Saðlýk Kurulu oluþturuluyor; saðlýk meslek örgütlerinden bir
tanesi bile yok tabipler birliði, eczacýlar birliði üyeleri yok.Üniversitelerden
var. Biz,Yüksek Saðlýk Þurasýnda Bakan isterse yer alabiliyoruz. Ama
SSK'nýn Yüksek Saðlýk Kurulunda yer alamýyoruz. Halbuki bu yýldan
itibaren buranýn vazgeçilmez üyesiyiz. Genel Saðlýk Sigortasý nda
katýlým payý meselesi var. %0 ile 50 arasý sorunu var.Yeþil Kartlý hastalar
için Maliye Bakanlýðý'nýn yetkisi vardý;yasada %20 ye kadar katýlým
payý alýnýr deniliyordu fakat %20 katýlým payý uygulanýyor.
Yeþil Kartta ayaktan tedavinin serbest eczanelerden alýnmasý,bu ülke
insaný için müthiþ bir deðiþimdir. Ama üstüne propaganda yapýlmaya
baþlanmýþtýr; yok mersedesle geliyorlar, apartmanlarý var ama yeþil
kartlý Gelip alýyorlarsa niye yakalayamýyorsunuz? Biz mi yakalayacaðýz?
Yakalayýn ve haksýz kullanýmdan doðan geriye dönük zararýnýzý da
tazmin edin. Ama yeþil kartýn gerçek ihtiyaç sahipleri insanlarýný
maðdur etmeyin.
Yeþil Kart bu ülke insaný için atýlmýþ iyi bir adýmdýr ve buradan da geri
dönülmesi ya da yüksek oranda katýlým payý konulmasý doðru deðildir.
Yeþil Kartlý hastalarýn ödediði katýlým payýný Sosyal Yardýmlaþma
fonundan alabileceði söyleniyor peki ya alamazsa? Sonuçta bu hizmeti
birilerine verip arkasýndan caydýrmak yerine arkasýnda uygun bir
yöntemle alýnmasýný saðlamak daha uygun bir yaklaþýmdýr.
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Genel Saðlýk Sigortasýnda yeþil karttan baþka saðlýk hizmetlerinin
ödenecek tutarýný belirleyen bir kurul var.Önce bu kurulda yoktuk
sonra bu kurula konduk þimdi danýþman hale geldik.
Bu hizmeti biz vereceðiz ama kararý bizim yerimize Devlet Planlama
Teþkilatý karar verecek, Maliye Bakanlýðý karar verecek, iþte Sosyal
Güvenlik Kurumu karar verecek. Genel Saðlýk Sigortasýnda hizmeti
ben vereceðim; ben hizmeti verirken fiyatýn belirlenmesi konusunda
hiçbir katkým yok sadece görüþ alýnacak. Yetki maalesef kiþilerde;görüþ
almayabilirler de Þimdi burada ortaya ne çýkýyor? Tek alýcýnýn zulmü,
baskýsý ortaya çýkýyor.
Genel Saðlýk Sigortasýnda priminizi geç öderseniz faiz ödersiniz ama
hizmetin bedelini ödemezlerse size faiz
ödemiyorlar. Devlet kendi kendini
güvence altýna alýyor; hizmet aldýðý
kiþinin güvencesi yok.
Ben yaþayamazsam sistemin bir ayaðý
olarak bu sistem iþler mi? Mesela
alacaklarýmýza devir ve temlik hakký
verilmiyor. Tasarý görüþmelerinde sosyal
güvenlik kurumu yetkilileri "sizden baþka
kimse söylemedi bu konuyu" dediler;
ben söyleyince de koyuyor musunuz?
Hayýr kimsede söylememiþ.
Bu yasayý en ince teferruatýna kadar
inceliyoruz; satýr satýr, kelime kelime.
Sonra satýr satýr, kelime kelime
yazýyoruz. Önce bunu milletvekillerine
gönderiyoruz sonrada Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýna
gönderiyoruz. Bilhassa kalabalýk yerlerde ve TV lerin olduðu yerlerde
de söylüyorum ki kayda iyi girsin diye; geri ödemelere gecikme faizi
uygulamasý ve eczacýlara devir ve temlik hakký verilmesi gerekiyor.
Genel Saðlýk Sigortasý yasasý içinde çok fazla yönetmelik var; bu
demektir ki hükümet deðiþtiðinde,bakan deðiþtiðinde yönetmeliklerde
deðiþebilecek. Genel Saðlýk Sigortasýnda 5 yýllýk bir geçiþ süreci vardýr;
zaten 2 senesi bu yönetmeliklerin meclisten çýkmasýyla gerçekleþecek.
Ve zaman içinde bizimde bu yönetmeliklerin hepsini bilmemiz
gerekecektir.
Genel Saðlýk Sigortasý Türkiye için geç kalýnmýþ bir olaydýr ama
yapýlýrken bir defa yapýlacaðý için bu hükümete kýsmet olacak gözüküyor;
çok dikkatli yapýlýp, parlementoda dikkatli tartýþýlýp yaþama doðru
geçmesini saðlamak lazým. Yanlýþlýklarýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini
düþünüyorum.
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Formaliteler,çektiðimiz sýkýntýlar;bunlarýn hepsi çözülecek. Bu konuda
bir kaygýnýz olmasýn. Þimdi diyorsunuz biz bunlarý diðer kurumlarda
da çok yaþadýk. O kurumlardan biri olan Bað-Kur sözleþmesini 95
senesinde benim olduðum Merkez Heyeti yapmýþtýr. Sözleþme yaptým
diye tam 37 sayfa eleþtiri var bana. Neler dediler Bakan Mustafa
Kul'un arkadaþý dediler o yüzden Bað-kurla anlaþma yaptý dediler.
Mustafa Kul'u ilk defa Bað-kurla anlaþma yapacaðým zaman
görmüþtüm ondan önce tanýmýyordum. Hatta birileri bizi sattý demiþ.
Kime sattýðýmý da bilmiyorum. Geçtiðimiz günlerde eczacý sohbetleri
yapýlýyor "En iyi kurum Bað-Kur" diyorlar. Ýnsaf edin aradan 8 sene
geçmiþ; o kadar öngörülüymüþüz ki 8 yýl sonrasýný görmüþüz.
Öngörüden öte SSK anlaþmasý bir gereklilikti. Çok fazla baðýran oldu
sözleþme yapma diye; 1700
imza toplayýp geldiler,
gazetelerde açýklama yaptýlar,
fakslar çektiler; zannedersiniz
ki dünyayý batýrmýþýz. Önce %1
iskonto fazla dediler sonra
garanti almadan bu anlaþma
olmaz dediler, ilaçlarý veremeyiz
dediler sonra da veririz ama
SSK para ödemez dediler.Þimdi
ödemeye baþladý gelecek ay
ödemez dediler. Geçenlerde
Ankaralý eczacýlar yemeðe
davet ettiler. Aðustos ayýnda
Ankara'da onuncu yýlýmý
dolduracaðým, ilk defa Ankaralý
eczacýlar yemeðe davet
ediyorlar. Burada bir birlik
baþkanýmýz bir birlik ikinci baþkanýmýz var demek üzere yemeðe davet
ettiler. Yemekte þöyle dediler "Hayatýmýzda þimdiye kadar eczacýlýk
yaptýk hiç bu kadar toplu para almamýþtýk, teþekkür ederiz baþkan"
Olayýn özü þu; SSK bir daha geri dönmeyecek arkadaþlar. Bir daha
SSK hizmeti devlet tarafýndan yapýlamayacak. Ben bunu 23 senedir
bekliyorum. 23 senedir bu iþle uðraþýyorum; son 3,5 yýlýmý bu iþin
pazarlýðýna verdim.
Avrupa Birliði ülkelerinde devlet ilaç hizmeti satýn alýyorsa 25e yakýn
uygulama istemekte. Bunlardan bazýlarý ortak ödeme, referans fiyat,
pozitif liste, fiyat kontrolü, kar kontrolü, paketlerin boyutu, reçetelerin
kalem sayýsý, bireysel ve global bütçeler, jenerik ilaç kullanýmý, eczacý
tarafýndan muadil verme, serbest eczanelere geri ödeme yapýlmasý,
maliyet/gelir gibi kriterler, reklam harcamalarý kýsýtlanmasý, akýlcý ilaç
kullanýmý gibi.
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Dünyanýn her ülkesinde ilaç alýmýnda bunlar uygulanýyor. Türkiye'de
biz buna bürokrasi diyoruz. Her dünya ülkesinde bürokrasi var. Her
ülkede farklý biçimde uygulanýyor; biz daha oraya gelemedik. Mesela
SSK'da provizyon sistemimiz var, eczacýlar provizyon alarak veriyorlar
ilaçlarý, kontrol için SSK'ya gönderiliyor ödenmiyor. Neden? Bizim
uygulama farklý diyorlar. Orada bir sistem kurmuþuz iþliyor sistem
ama vermeseydin diyorlar. SSK bunu çözecek, o sýkýntýnýzý biliyoruz.
Çözülmezse biz o parayý onlardan alýrýz.

uðraþýyor yerli ilaç sanayini güçlendirebilmek için; bir bakýyorsun bir
tanesi bir ilaç çýkartýyor, bütün reçeteler oraya gidiyor. Kim emretti
oraya gitsin diye? Genel sistem böyle.

Eczacýlýkta Türkiye'nin bir eksiði yok. Tek eksiðimiz eczanelerimizi
bugünkü koþullara göre düþünerek hazýrlayamamýþ olmamýz. Bizimde
nitelikli eleman ihtiyacýmýz karþýlanmamýþtý; 25 metrekarede hizmet
veriyoruz, hala yeterli bilgisayar donanýmýmýz yok, ilaçlarý saklama
mekanizmamýzý kurabilmiþ deðiliz. Artýk eczanelerimize çeki düzen
veriyoruz. Bir þey daha oldu; "Eczacýlýðý yapar hale geldik, bilgiyi
kullanacak hale geldik", bilgilenme ihtiyacý duyduk, o bilgiyi de þimdi
kullanýyoruz.

Eczacýnýn görevi ilaçlarý kullandýrmaktýr. Hekimin yaptýklarýný, bilerek
yaptýðý yanlýþlýklarý geri çevirme görevi eczacýdadýr. Hekim 10 ton
vazelin salisilik yazdý. Nitekim 263 kilo Ankara'da yazýlmýþ.
Böyle bir þey olabilir mi? Eczacýlýðý yaparken biz kurallarý içerisinde
yapacaðýz. Bu kurallara dikkat edeceðiz.

TEB'e kontrol için reçeteler gönderiliyor; inceliyoruz. 14 günde 56
milyarlýk antidepresan ilaç yazýlmýþ. Merak ettik eczacýyý görüþtük,kiþi
kullanmýþsa ölür yaþama þansý yok. Hasta hayatta mý diye sorduk.Eczacý
hayatta dedi. Cezayý kesin aldý. Hasta ölseydi eczacý eczacýlýðýný kesin
anlardý. Ölmediðine göre hasta ilaçlarý kullanmamýþ.

Sosyal Güvenlik Kurumlarý da bilecek ki eczacý iþini kurallarýna uygun
yapýyor ve o yaptýðý zamanda bir yanlýþlýk olmaz.

Ýlaçla ilgili Cengiz arkadaþým açýkladý. Kan kaybediyoruz. Neden
kaybediyoruz biliyor musunuz? Ýlaçlar moda moda. Bir sene þu moda
oluyor, diðer sene þu moda oluyor. Mesela COX-2 inhibitörleri moda
oldu ama kayboldular þimdi; demek moda birdenbire kesilebiliyor.
Her önüne gelene COX-2 yazýyorlardý. SSK'da da yazýyorlardý ama
seskaljin veriliyordu yerine.

Genel Saðlýk Sigortasý kurulacak, reçeteleri kontrol etmek için 7000
adam çalýþtýrmasý gerekiyor,mümkün deðil. Demek ki kontroller öyle
olmayacak.Hem dijital ortamda hem de yönetmeliðe uygun mu bir
arada olmayacak. Dijital ortamda verilen geçerli olacaktýr. Eczacý
kontrol için hakkýyla günde 400 reçetenin üzerine çýkamaz, SSK nýn
provizyon sistemine günde 300.000 reçete giriliyor. Sistem GSS ile
teke indiðinde sýkýntý yaþanacaktýr ama çözeriz.

Devlet kendi eliyle eþitsizlik yaratabilir mi?

Genel Saðlýk Sigortasý ile tek sýkýntýmýz olacaktýr; TEK ALICININ
BASKISI.

Yaratmýþtý ve bunun adýna da tasarruf diyorlardý. SSK'nýn serbest
eczanelerden verilmesi gerekiyordu; 38.000 SSKlýya 1 eczacý
düþüyordu, bizde 1700 kiþiye hizmet veriyorduk serbest eczaneler
olarak. Burada tasarruf edilmediðini de çok iyi biliyoruz.Tasarruf
diyenlere gülemiyorum çünkü kimden tasarruf ettiklerini
bilmiyorlar.Ýnsan hayatýndan tasarruf olur mu?
Ýlaç konusunda dikkat edilmesi gereken reçete göçüdür; yeni ilaçlara
doðru reçete göçüdür. Biliyorsunuz Bað-Kur norvascý ödemeden
çýkarmýþtý; bütün reçeteler plavixe kaymýþtý. Cengiz Celayir didiniyor,

Þimdi siz hissedemiyorsunuz? Ama ben hergün ensemde hissediyorum.
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep baþkanlarý harýl harýl çalýþýyorlar,
paralarýn geri ödenmesi için.Onlar SSK'nýn gerçek yüzünü þimdi
gördüler, þimdi mücadele ediyorlar. Bunlar deðiþecek arkadaþlar.
Çalýþma Bakaný ile görüþtük paralar ödenecek, sonra gündeme iade
ve ödenmeyen reçeteler gelecek. Bunun için bir ekip düþünüyoruz
TEB'de ve SSK'da hangisi uygun hangisi uygun deðil genel olarak
gözden geçirilecek. Ama biz büyük ölçüde çözeceðimize inanýyorum.
Sorun para deðil, düzensizlik sorunu var o da çözülür.
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Sizleri UNUTMAYACAÐIZ...
Eczacý
Adnan ÜLKÜ
Eczacý
Ali AYSAN
Eczacý
Kenan KARAMÜFTÜOÐLU
10 Dönem TEB Yüksek Haysiyet
Divaný Üyeliði yapmýþ olan deðerli
üyemiz, meslek yaþamý boyunca
hayatýný eczacýlýk mesleðine adadý.

Eczacý Samittin KÝPRÝ
1970-1974 Döneminde Adana
Eczacý Odasý Baþkanlýðý
yapmýþtýr.

BAÞSAÐLIÐI
Ecz. GÜZÝN TÜMER'in Amcasý
Ecz. MAHMUT KAMIÞÇI'nýn Kayýnpederi
Ecz. ÖNER KÜÇÜKYALÇIN'ýn Annesi
Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU'nun Kayýnpederi
Ecz. Ersun ÖZKAN'ýn Teyzesi
Ecz. Þükran HÖRMET'in Annesi
Ecz.Selvi ÖZKAN'ýn Annesi
Ecz. Burcu BAÐDAT'ýn Babaannesi
Ecz. Habil UÇARAL'ýn Babasý

Ecz. Güzide DÝNÇER

Ecz. M. Eren ÝNAN'ýn Babasý
Ecz. Emine ÇETÝNKAYA'nýn Babasý
Ecz. Necip ÇOLAK'ýn Annesi
Ecz. Ýsmihan ÖZTÜRK'ün Annesi

Ecz. Lütfiye AKELOÐLU

Ecz. Yaþar DURU'nun Annesi
Ecz. Murat UÇAK'ýn Kayýnvalidesi
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SUNA ECZANESÝ: Ecz.Yeþim SÜTÜLEN
Yüreðir ilçesi Sarýçam Mah. Kozan Yolu 276/1 A adresindeki SUNA Eczanesini
Yüreðir Ýlçesi Sarýçam Mah. Kozan Yolu No.264 adresine nakil
LOKMAN HEKÝM ECZANESÝ: Ecz. Tibet ÖZDARENDELÝ
Osmaniye Ýli Bahçe Ýlçesi Hükümet Cad. No.206 adresindeki LOKMAN HEKÝM
Eczanesini Osmaniye Ýli Bahçe Ýlçesi Tekfen Bulvarý Bahçelievler mah. No.56
adresine nakil

YALAKI ECZANESÝ: Ecz.Gülþen BATMAZ
Seyhan Ýlçesi Sucuzade Mah. Saydam Cad. 59 Sok. No: 1O adresindeki
YALAKI Eczanesini Seyhan Ýlçesi Akkapý mah. Þeyh Cemil Cad.
No: 159 adresine nakil.
ÇAMLIYOL ECZANESÝ: Ecz. Yusuf YILDIRIM
Ceyhan Ýlçesi Burhaniye Mah. Ýnönü Bulvarý No: 33 adresindeki ÇAMLIYOL
Eczanesini Ceyhan Ýlçesi Cumhuriyet Mah. 4 Sok. No: 1/A adresine nakil.

BEREN ECZANESÝ: Ecz. Meryem Meltem BiLGiN
Mersin Ýli Tarsus Ýlçesi Ýnceark Mah. Mersin Cad. No.11 adresindeki DOÐUÞ
Eczanesini Seyhan Ýlçesi Baraj Cad. 2,5 Durak Timuçin apt. altý No.98/A
adresine nakil.

EMRE ECZANESÝ: Ecz.Cavit BENLÝDAYI
Seyhan Ýlçesi Türkocaðý Mah. Ulus Cad. No.17/A adresindeki EMRE Eczanesini
Yüreðir Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Süleyman Vahit Cad. No: 100/A adresine
nakil.

CEBESOY ECZANESÝ: Ecz. Nesimi Çaðrý CEBESOY
Seyhan Ýlçesi Yurt Mah. Karaafat Cad. No.99/A adresindeki CEBESOY
Eczanesini Yüreðir Ýlçesi Þehit erkut Akbay mah. 1 Sok. No: 84 adresine
nakil.
YENÝ ÇALIÞKAN: Ecz.Ýsmail ÇALIÞKAN
Seyhan Ýlçesi Denizli mah. Þehit Mehmet Özel Cad. No.90 adresindeki YENÝ
ÇALIÞKAN Eczanesini Seyhan Ýlçesi Narlýca Mah. 27 Mayýs Cad. No: 3/A
adresine nakil.

YENÝ EMEK ECZANESÝ: Ecz. Cengiz ERTAÞ
Kastamonu Ýli Hanönü Ýlçesi Boyabad Cad. No.19/D adresindeki EMEK
Eczanesini Ceyhan Ýlçesi Mercimek Kasabasý Pazar Sok. Belediye Ýþmerkezi
No. 5 adresine nakil.

TUFANBEYLÝ ECZANESÝ: Ecz.Murtaza HACIAÐAOÐLU
Tufanbeyli Ýlçesi Ýstiklal Mah. Saimbeyli Cad. No: 46 adresindeki TUFANBEYLÝ
Eczanesini Tufanbeyli Ýlçesi Ýstiklal Mah. Saimbeyli Cad. Özel Ýdare Ýþhaný
Yaný No: B/1 adresine nakil.
CEYLANLAR ECZANESÝ: Ecz.Oðuz CEYHANLÝ
Kozan Ýlçesi Tufanpaþa Mah. Hazer Sok. No.41 adresindeki CEYLANLAR
Eczanesini Kozan ilçesi Cumhuriyet Mah. Zafer Gürbüz Sok. No: 41 adresine
nakil.
GÜLSEN ECZANESÝ: Ecz.Gülþen EFE
Seyhan Ýlçesi Güzelyalý mah. 139 Sok. M.Sýrkýntý Apt. B Blok No: 21
adresindeki GÜLSEN Eczanesini Seyhan Ýlçesi Turgut Özal bul. Hiba apt. No:
12 adresine nakil.
SARPKAYA ECZANESÝ: Ecz.Selcen KILIÇ (DÖNMEZ)
Ceyhan Ýlçesi Mustafabeyli Beldesi Cumhuriyet Cad. No.85/A adresindeki
SARPKAYA Eczanesini Osmaniye Ýli Alibeyli Mah. Atatürk Cad. No: 303
adresine nakil.
KARNAS ECZANESÝ: Ecz.Mustafa KARNAS
Yumurtalýk Ýlçesi Derviþiye Mah. Atatürk Cad. No:70 adresindeki KARNAS
Eczanesini Seyhan Ýlçesi Bahçelievler mah. M.Akif Ersoy Cad. No: 70 adresine
nakil.
MERCÝMEK ECZANESÝ: Ecz.Meryem KARPUZ
Ceyhan Ýlçesi Mercimek Kasabasý Yukarý Mahalle Abdi Ýpekçi Cad. No:
1/A adresindeki MERCÝMEK Eczanesini GÜLBAHÇESÝ Eczanesi adý altýnda
Seyhan Ýlçesi Gülbahçesi Mah. Obalar Cad. No: 531/B adresine nakil.

GÖKHAN ECZANESÝ: Ecz.Ahmet Gökhan ÖNAL
Yüreðir Ýlçesi Yunusoðlu Beldesi Cumhuriyet Cad. No: 42 adresindeki
YUNUSOGLU Eczanesini, GÖKHAN Eczanesi adý altýnda Yüreðir Ýlçesi Sofulu
Beldesi Gültepe mah. 16 Sok. No:2 adresine nakil.
GÜLTEPE ECZANESÝ: Ecz. H.Pelin TEKÝN
Seyhan Ýlçesi Yeþilyurt Mah. Abdi Ýpekçi Cad. No:178/A adresindeki PELÝN
TEKÝN Eczanesini Yüreðir Ýlçesi Sofulu Beldesi Gültepe Mah. 16 Sok. No: 4/A
adresine nakil.
EVÝN ECZANESÝ: Ecz.Selah Özlam AKSAY
Osmaniye Ýli Ýstiklal Mah. Güneysu Cad. No: 94 adresindeki EVÝN Eczanesini
Osmaniye Ýli Hacýosmanlý mah. Cevdet Sunay Cad. No: 95 adresine nakil.
ERDOÐAN ECZANESÝ: Ecz.Helin ARSLAN
Seyhan Ýlçesi Barbaros Mah. 28 Sok. No.37 adresindeki ERDOÐAN Eczanesini
Seyhan Ýlçesi Gülbahçesi Mah. Bahçelievler Cad. No: 262/A adresine nakil.
KUZEY ECZANESÝ: Ecz.Bedia ÇELÝK
Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mah. Turgut Özal Bul. No: 87/2A adresindeki
KUZEY Eczanesini ÇINAR Eczanesi adý altýnda
Seyhan Ýlçesi Denizli Mah. Þehit Mehmet Özel Cad. No: 80/A adresine nakil.
100. YIL ECZANESÝ: Ecz.Hüseyin ÇAVUÞ
Seyhan Ýlçesi Fatih Mah. Mücahitler Cad. No: 303/A adresindeki FATÝH
Eczanesini, 100.YIL ECZANESÝ adý altýnda Seyhan Ýlçesi 100. Yýl Mah. 100
Sok. No.48 adresine nakil.
ULUKAN ECZANESÝ: Ecz.Handan ULUKAN
Seyhan Ýlçesi Dumlupýnar Mah. Obalar Cad. No: 398 adresindeki ULUKAN
Eczanesini Seyhan Ýlçesi Gülbahçesi Mah. Obalar Cad. No: 454 adresine
nakil.

ADA ECZANESÝ: Ecz. Ersoy ZEREYAK
Yüreðir ilçesi 19 Mayýs Mah. 37 Sok. No: 59 adresindeki ADA Eczanesini
Yüreðir Ýlçesi 19 Mayýs Mah. 37 Sok. No:53 adresine nakil.

NURDAN ECZANESÝ: Ecz.Nurdan Mukadder TÜRKMEN
Seyhan Ýlçesi Sümer mah. Ýboosman Cad. No: 118 adresindeki NURDAN
Eczanesini Seyhan Ýlçesi Yeþilyurt Mah. Ýboosman Cad. No: 121 adresine
nakil.

OZAN ECZANESÝ: Ecz. Ozan GÜLAÇTI
Seyhan Ýlçesi Toros Mah. Kasým Ener Bul.No: 40 adresindeki OZAN Eczanesini
Seyhan Ýlçesi Turgut Özal Bul. 62 Sok. No: 24/A adresine nakil.

BARAL ECZANESÝ: Ecz. Fatih ATLI
Ceyhan Ýlçesi Kýzýlay Cad. Uzunkýr Ýþhaný No: 117 adresindeki BARAL Eczanesini
Ceyhan Ýlçesi Atatürk Cad. Aytemuroðlu Mah. No: 67 adresine nakil.

TÜMER ECZANESÝ: Ecz.Aykut TÜMER
Kozan Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Andýl Cad. Yýldýz Sok. No: 1 adresindeki TÜMER
Eczanesini Kozan Ýlçesi Tufanpaþa Mah. Fehmi Özel Türkay Cad. No: 144
adresine nakil.

RENÝN ECZANESÝ: Ecz. Elif DUYGUN
Yüreðir Ýlçesi Ulubatlý Hasan Mah. Kozan Yolu Cad. 714/A adresindeki RENÝN
Eczanesini Yüreðir Ýlçesi Sinanpaþa Mah. Kozan Yolu Kavþaðý No: 207 adresine
nakil.

GÖZDE ECZANESÝ: Ecz.Þehnaz KARA
Yüreðir Ýlçesi Sofulu Beldesi Gültepe Mah. 16 Sok. No: 17 adresindeki GÖZDE
Eczanesi Yüreðir Ýlçesi Kozan Cad. Sefahattin Eyyübi Mh. No: 677ye nakil.

ÖZÇAÐ ECZANESÝ: Ecz. Seniha KURT
Yüreðir Ýlçesi Mithat Özsan Bulvarý No: l97/C adresindeki ÖZÇAÐ Eczanesini
Yüreðir Ýlçesi Mithat Özsan Bulvarý No.l83/A adresine nakil.
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GÜLGÜN ECZANESÝ: Ecz. Gülgün ZULKADÝROÐLU
Seyhan Ýlçesi Cemalpaþa mah. 5 Sok. No: 2 adresindeki GÜLGÜN Eczanesini
Yüreðir Ýlçesi Sinanpaþa Mah. Kozan Yolu No: 211 adresine nakil.
DAÐLIOÐLU ECZANESÝ: Ecz.Yücel BÝRÝCÝK
Seyhan Ýlçesi Daðlýoðlu Mah. Bahcelievler Cad. No:197/A adresindeki
DAÐLIOÐLU Eczanesini Seyhan Ýlçesi Gülbahçesi Mah. Bahcelievler Cad. No:
260 adresine nakil.
2000 EVLER ECZANESÝ: Ecz. Özlem TUTAR
Seyhan Ýlçesi 2000 Evler mah. 21 Sok. No:7/1 adresindeki 2000 EVLER
Eczanesini Seyhan Ýlçesi 2000 Evler mah. 15 Sok. No: 3/A adresine nakil.
BEYZA ECZANESÝ: Ecz.Seda TÜRKMEN
Seyhan Ýlçesi Daðlýoðlu Mah. Bahcelievler Cad. 314/A adresindeki SEDA
Eczanesini BEYZA ECZANESÝ adý altýnda Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mah.57
Sok. No: 2/C adresine nakil.
FÝLÝZ ÖZKAN ECZANESÝ: Ecz.Filiz ÖZKAN
Yüreðir Ýlçesi Sinanpaþa Mah. 446 Sok. No: 30/B adresindeki FÝLÝZ ÖZKAN
Eczanesini Yüreðir Ýlçesi Sinanpaþa Mah. Kýþla Cad. No: 88/A adresine nakil.
DÝLAY ECZANESÝ: Ecz.Kemal BAHÇECÝ
Seyhan Ýlçesi Gazipaþa Bulvarý Tek Apt. Altý No: 19/D adresindeki DÝLAY
Eczanesini Yüreðir Ýlçesi Haydaroðlu Mah. 25 Sok. No: 40/A adresine nakil.
ASLI ECZANESÝ: Ecz.Ömer ÖZKARDEÞLER
Seyhan Ýlçesi Gazipaþa Mah: 31 Sok. No: 14 adresindeki ASLI Eczanesini
Seyhan Ýlçesi H.Ömer Sabancý Bulvarý No: 14/A adresine nakil.
TEKCAN ECZANESÝ: Ecz. Münevver TEKÝN
Seyhan Ýlçesi Turgut Özal Bul. Mahfesýðmaz Mah. 26 Sok. Ýpek Apt.
No: 2 adresindeki TEKCAN eczanesini
Seyhan Ýlçesi Turgut Özal Bul.31 Sok. Levent Sitesi G/1 Blok No: 17 adresine
nakil.
AKTUNA ECZANESÝ: Ecz.Sabri Yaþar AKTUNA
Kozan Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Andýl Cad. No: 37 adresindeki AKTUNA
eczanesini Kozan Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Irmak Cad. No: 156 adresine nakil.
DEMÝRTAÞ ECZANESÝ: Ecz. Fevzi DEMÝRTAÞ
Ceyhan Ýlçesi Hükümet Cad. No: 15 adresindeki DEMÝRTAÞ eczanesini
Ceyhan Ýlçesi Bota Mah. 6 Ocak Cad. No: 65 adresine nakil.
YAÞAM ECZANESÝ: Ecz.Sümeyya YILMAZ
Seyhan Ýlçesi Fatih Mah. Eski Kurttepe Yolu 159/B adresindeki YAÞAM
Eczanesini Seyhan Ýlçesi Gazipaþa Mah. 31 Sok. No: 14 adresine nakil.
ULUTAÞ ECZANESÝ: Ecz.Haydar ULUTAÞ
Yüreðir Ýlçesi Kiremithane Mah. Kozan Yolu No: 537 adresindeki ULUTAÞ
Eczanesini Yüreðir Ýlçesi Yunusoðlu Beldesi Atatürk Cad. No: 30 adresine
nakil.
GÜRLEK ECZANESÝ: Ecz. Ali GÜRLEK
Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Dere Mah. Derviþpaþa Cad. No: 19 adresindeki
GÜRLEK Eczanesini Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Savrun Mah. Atatürk Cad. No:
144 adresine nakil.
KADÝRLÝ ECZANESÝ: Ecz.Kamil SARIASLAN
Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Kamil Kara Bulvarý Belediye Ýþhaný No: 4 adresindeki
KADÝRLÝ Eczanesini Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Aslantaþ Cad: 5 Nolu Saðlýk
Ocaðý Karþýsý No: 59a nakil.
BAHAR ECZANESÝ: Ecz. Burcu BAÐDAT
Seyhan Ýlçesi Meydan Mah. Meydan Cad. No: 50 adresindeki BAHAR
Eczanesini Seyhan Ýlçesi Meydan Mah. Meydan Cad. No: 44/A adresine
nakil.

ÖÐRETMENOÐLU ECZANESÝ: Ecz. Ümit Hasan DÜNDAR
Seyhan Ýlçesi Tepebað Mah. 9 Sok. No: 1/C adresindeki ÖGRETMENOÐLU
Eczanesini Seyhan Ýlçesi Döþeme Mah. 42 Sok. Kardelen apt. No: 42 adresine
nakil.
ESÝN ECZANESÝ: Ecz. N.Esin ÖZNERGÝZ
Seyhan Ýlçesi Dumlupýnar mahn. 768 Sok. No: 159/A adresindeki ESÝN
Eczanesini Seyhan Ýlçesi Meydan Mah.Meydan Cad. No: 42 adresine nakil.
METROPOL ECZANESÝ: Ecz. Pelin ÖZBEYLÝ
Yüreðir Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Süleyman Vahit Cad. No: 138/A adresindeki
METROPOL Eczanesini Yüreðir Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Süleyman Vahit Cad.
No: 102 adresine nakil.
DERMAN ECZANESÝ: Ecz.Aykut GÜLMEN
Osmaniye Ýli Düziçi Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No: 86 adresindeki
DERMAN Eczanesini LAL Eczanesi adý altýnda Seyhan Ýlçesi Yeni Baraj Mah.
H.Ömer Sabancý Cad. No: 22/B adresine nakil.
MESUL MÜDÜRLÜKLER
Ecz. Ferda KAHYA (DÝLER HALK Eczanesi)
Osmaniye Ýli Dr. Ahmet Alkan Cad. Þehit Mehmet Tatlý Sok. No.5/D
Ecz. Nurettin BOZKURT (EGEMEN Eczanesi)
Ceyhan Ýlçesi Ulus Mah. Hastane Cad. No. 18
Ecz.Gönül BEYAZYÜREK (KAHYALAR ECZA DEPOSU)
Hacý Ömer Sabancý Cad. Ömür Apt. B Blok
Ecz. Uður GÜL (FRESENÝUS ECZA DEPOSU)
Yüreðir Ýlçesi Güzelevler mah. Mobilyacýlar Sitesi 31. Blok No.2
Ecz. Selahattin YILMAZ (GEZER ECZANESÝ)
Kozan Ýlçesi Adana Cad. Þevkiye Mah. No.49
Ecz.Levent USLU (ADASER ECZA DEPOSU)
Seyhan Ýlçesi Huzurevleri Mah. 147 Sok. No.5/A Akgül 2 Apt.
Ecz. Yýlmaz KARAASLAN (SELÇUK ECZA DEPOSU)
Gazipaþa Mah. Borsa Cad. Tuba Apt. Altý No.8
Ecz. SAVAÞ KAYALAR (ÝMÝR KÝMYA)
Seyhan Ýlçesi Cevat Yurdakul Cad. No:7
Ecz. Zeynep Tijen OTURGAN (Üniversal Hospital Hastanesi)
Çýnarlý Mah. Atatürk Cad. No:23
Ecz. Ýpek YALÇIN (CANSU KOZMETÝK VE KOLONYACILIK)
Toros Mah. Kasým Ener Bul. 60 Sok. Samancýlar Apt. Zemin kat
KAPANAN ECZANELER
Kafalý Eczanesi / Osmaniye
Baral Eczanesi / Ceyhan
Güneþ Eczanesi / Osmaniye
Çimeli Eczanesi / Seyhan
Çýngý Eczanesi / Osmaniye
Köksal Eczanesi / Seyhan
Tülay Akçalý Eczanesi / Seyhan
Seðmen Eczanesi / Seyhan
Ýlgihan Eczanesi / Seyhan
Dilan Eczanesi / Yüreðir
Kýzýlay Eczanesi / Seyhan

Derman Eczanesi / Kadirli
Aylin Eczanesi / Seyhan
Emrah Eczanesi / Düziçi
Emine Eczanesi / Seyhan
Emir Eczanesi / Yüreðir
Yusufoðlu Eczanesi / Seyhan
Aðba Eczanesi / Seyhan
Barýþ Eczanesi / Seyhan
Çam Eczanesi / Kadirli
Sahan Eczanesi / Osmaniye
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ÖGE ECZANESÝ: Ecz. H.Zeynep ÖGE
Seyhan Ýlçesi Yurt Mah. Abdi Ýpekçi Cad. 201/B

NERGÝZ ECZANESÝ: Ecz. Erdem NERGÝZ
Seyhan Ýlçesi Sarýhamzalý Köyü l Sok.No.840

TAKADAÞ ECZANESÝ: Ecz. Nazmiye TAKADAÞ
Seyhan ilçlesi Gazipaþa Mah. 31 Sok. No. 1O/A

MUSTAFABEYLÝ ECZANESÝ: Ecz. Zuhal Ayla UZ
Ceyhan Ýlçesi Mustafabeyli Kasabasý Cumhuriyet
Cad.Hürriyet Mah. No.85/B

KURTTEPE ECZANESÝ: Ecz.Arzu UYDURAN
Seyhan Ýlçesi Süleyman Demirel Bul. Kurttepe Köyü Kavþaðý
No.4/2
GÜRSOY ECZANESÝ: Ecz. Hasan GÜRSOY
Ceyhan Ýlçesi Bota Mah. 6 Ocak Caddesi No.33
SiTELER ECZANESÝ: Ecz.Serdar ÖZÇATAL
Yüreðir Ýlçesi Güzelevler Mah. Mobilyacýlar Sitesi Þ.J.er
Gökhan Yýlmaz Cad.No.4
FUNDA ECZANESÝ: Ecz. Funda ÖZDEMÝR
Yüreðir Ýlçesi Serinevler Mah. Þehit Jandarma
Er Mustafa Göksal Caddesi No.49/C

BÜYÜKNÝSAN ECZANESÝ: Ecz.Fatma Semra BÜYÜKNÝSAN
Yüreðir Ýlçesi Karataþ Caddesi Ali Antepüzümü Ýþ Merkezi
Zemin Kat
NUMUNE ÞÝFA ECZANESÝ: Ecz. Ebru KARAMAN
Seyhan Ýlçesi Yeni Baraj Mah. H.Ömer Sabancý Caddesi
Günerhan Apt. No.27/C
AKÇATEKÝR ECZANESÝ: Ecz.Mahmut Nedim SÖZÜTEK
Pozantý Ýlçesi Akçatekir Beldeki Büyüktekir Mah. Toros
Cad.223/D

HUZUREVLERÝ ECZANESÝ: Ecz.Beysan
SOYDAN
Seyhan Ýlçesi Yurt Mah. Alparslan Türkeþ
Bulvarý Metaþ Sitesi No.303/E
FIRAT ECZANESÝ: Ecz. Fýrat DOÐAN
Seyhan Ýlçesi Obalar Cad. No. 141
BAÞAK ECZANESÝ: Ecz.Yusuf BAÞAK Yüreðir
Ýlçesi 19 Mayýs Mah. 37 Sok.No.51
KURTARAN ECZANESÝ: Ecz. Mehmet
KURTARAN Kozan Ýlçesi Þevkiye Mah. Sýrkýntý
Caddesi No.204
SEHER ECZANESÝ: Ecz.Mustafa GÖKMEN
Seyhan Ýlçesi Baraj Yolu 6,5 Durak No. 142
BAHAR ECZANESÝ: Ecz.Burcu BAHDAT
Seyhan Ýlçesi Meydan Mah. Meydan Cad.
No.50
GÖKOVA ECZANESÝ: Ecz.Serap ÖZAGÝL
Seyhan Ýlçesi H.Ömer Sabancý Bulvarý Yeni
Baraj Mah. 8. Sokak Zemin Kat.No.29
YENÝ KARNAS ECZANESÝ: Ecz. Alaatdin
YASDIMAN Yumurtalýk Ýlçesi Derviþiye Mah.
Atatürk Cad. No.2
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DEGRA 25-5O-100 mg 4 Tablet (DEVA)
Formül: Sildenafil içerir.
Endikasyon: Erektil disfonksiyonun tedavisinde.

DUOBAK 375 mg 10 Tablet (KOCAK FARMA)
Formül: 375 mg Sultamisilin.
Endikasyon: Antibiyotik.

GINEKSIN-F 9.6 mg 20-50 Tablet (DEVA)
Formül: 9,6 mg Ginkgo Glikoziti içerir.
Endikasyon: Konsantrasyon eksikliði, Unutkanlýk,
Konfüzyon. Baþ dönmesi.

RELAXSOL 20-40 mg 28 Tablet (BÝOFARMA)
Formül: 20-40 mg Sitalopram.
Endikasyon: Antidepresan.

XYZAL 5mg 20 Tablet (UCB PHARMA)
Formül: 5 mg Levosetirizin içerir.
Endikasyon: Alerjik rinit.
ADVIL LIQUIGEL 200 mg 20-40 Kapsül
(WYETH)
Formül: 200 mg Ýbuprofen içerir.
Endikasyon: Romatizmal aðrý, kas aðrýsý.
SILDEGRA 100 mg 14 Tablet (FAKO)
Formül: 100 mg Sildenafil içerir.
Endikasyon: Erektil disfonksiyonun tedavisinde.
VELCADE 3,5 mg I.V FLACON
(JANSSEN-CLAG)
Formül: 3,5 mg Bortezomip içerir.
Endikasyon: Relaps yapmýþ ve refrakter multipl
myelom tedavisinde.
TERIL CR 200-400 mg 20 Tablet
(ECZACIBAÞI)
Formül: 200-400 mg Karbamazepin.
Endikasyon: Antiepileptik.
ARICEPT 10 mg 28 Tablet (PFÝZER)
Formül: 10 mg Donepezil HCl.
Endikasyon: Alzheimer tipi demans tedavisinde.
OSALEN 70 mg 4 Tablet (ECZACIBAÞI)
Formül: 70 mg Alendronat Monosodyum Dihidrat.
Endikasyon: Osteoporoz tedavisinde.
ZELIUM 10-15 mg 28 Kapsül (ECZACIBAÞI)
Formül: 10-15 mg Sibutramin Hidroklorür
Monohidrat.
Endikasyon: Obezite tedavisinde.
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CIALIS 20 mg 2 Tablet (LILLY)
Formül: 20 mg Tadalafil.
Endikasyon: Erektil disfonksiyonun tedavisinde.
TINACTIN 150 gr Sývý Sprey (ASSOS)
Formül: %1 Tolnaftat.
Endikasyon: Antifungal.
ROSENDA 4-8 mg 28 Tablet (BIOFARMA)
Formül: 4-8 mg Rosiglitazon.
Endikasyon: Antidiabetik.
REXAPÝN 5-10 mg 28 Tablet (ABDÝ ÝBRAHÝM)
Formül: 5-10 mg Olanzapin.
Endikasyon: Þizofreni, bipolar boz., panik atak.
DEFLU 100 ml Þurup (YENÝ ÝLAÇ)
Formül: 120 mg paracetamol, 1 mg klorfeniramin
maleat, 2,5 mg fenilefrin HCl.
Endikasyon: Soðuk algýnlýðý, sinüzit, nezle.
GYNO-LOMEXÝN %2 30 gr Vaginal Krem
(ORGANON)
Formül: %2 Fentikonazol.
Endikasyon: Vajinal enfeksiyonlarýn tedavisi.
GLIFIX 15-30 mg 30 Tablet (BÝLÝM)
Formül: 15-30 mg Pioglilitazon.
Endikasyon: Bronþiyal astým, Bronkospazm.
LIPHANTHYL 267 mg 30 Kapsül (FOURNÝER)
Formül: 267 mg Fenofibrat.
Endikasyon: Lipid düzenleyici.
VFEND 200 mg Ý.V. Flakon (PFÝZER)
Formül: 200 mg Vorikonazol.
Endikasyon: Antifungal.

