TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
8. BÖLGE
GAZİANTEP ECZACI ODASI

OLAĞAN SEÇİMSİZ GENEL KURUL
ÇALIŞMA RAPORU
01 EYLÜL 2011 - 31 AĞUSTOS 2012

ECZACILIK ANDI
Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren,
hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, san'atımı hakkaniyetle
icra edeceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağım,
mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hastanın
sağlığını baş kaygım olarak telakki edeceğime, meslektaşlarıma saygı
göstereceğime, düşkünleri her hususta gözeteceğime ve onlara yardım
edeceğime, din, millet, ırk, parti ve sosyal sınıf farklarının
vazifemle vicdanım arasına girmesine müsaade etmeyeceğime,
hocalarıma karşı hürmet ve minnettarlığı ömür boyu muhafaza
edeceğime,
NAMUSUM VE VİCDANIM ÜZERİNE
AND İÇERİM

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;
Günümüzde serbest eczacılık alanı, ülke ve dünya ölçeğinde ciddi olumsuzluklarla karşı
karşıyadır. Son yıllarda sürekli olumsuzluklar yaşayan eczacılar da, eczanelerinin geleceği için
umutlu değillerdir. Ne yazık ki, kısa dönemde bu algıyı tersine çevirecek politikaları da
görememekteyiz.
Temel noktada bakıldığında bu olumsuzlukları oluşturan ise; küresel sermayenin giderek
artan gücü ile etkinliğinin yanında artan ortalama yaşam süresi ve ekonomik krizle birlikte sosyal
güvenlik sistemleri finansman sıkıntısı yaşayan devletlerdir.
Bu gün artık Avrupa ülkelerinde eczanesinde sıkıntı yaşayan eczacı ile Türkiye’deki eczacı
arasında sorun açısından büyük farklar yoktur. Yani serbest eczacılığa müdahaleler her yerde
aynı neden ve kaynaklardan gelmektedir. Sorunların nedenine, kaynağına ve sonuçlara ilişkin
tespitlerden sonra bu durumla mücadelenin odağı olan eczacı örgütleri ciddi önem
kazanmaktadır.
Çünkü eczacı odaları ve onların üst örgütü olan Türk Eczacıları Birliği, eczacılar için
ülkemizde serbest eczacılığın yapılış biçimindeki özgür ve bağımsız eczane yapılarının
savunucusu ve güvencesi olmuştur.
Gaziantep Eczacı Odası Kurulları olarak, eczacılık tarihinin belki de en zor günlerini
yaşayan meslektaşlarımıza hizmet etmenin sorumluğu ve bilinci içindeyiz.
Şurası önemli bir gerçektir ki; meslek odaları, sivil toplum örgütleri, gücünü üyelerinden
alan yapılardır. Her ne kadar üyenin ya da toplumun çıkarı için yönetim kurulları “lokomotif”
olsa da asıl güç üyenin varlığı ve desteğidir. Bu güç ve desteğin sürekliliği, varlığımız için
olmazsa olmazımızdır.
Bir yıldır görev yapan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, Büyük Kongre
Delegeleri, çalışma grupları ve diğer alanlardaki görevli geniş kadromuz olarak, verdiğimiz
hizmet gücünü meslektaşlarımızdan aldık.
Eczacılık mesleğinin ekonomik ve siyasi sorunların yanı sıra, etik yanlarının zarar
görmemesi başlıca görev alanlarımız oldu. Biliyoruz ki; beyaz önlüklü biz eczacılar deontolojik
kural ve etik konularda diğer meslek guruplarından daha duyarlı olmak durumdayız.
Gelişen sağlık alanına ayak uydurmak ve eczacının danışman rolünü ortaya çıkarmak için
eğitimleri önceledik ve önemsedik. Değişen ve gelişen alanımızda ilgi gösterilen
programlarımızla eczacıya ayda ortalama iki eğitim sunmaya çalıştık. Bu bakımdan daha
donanımlı ve nitelikli bir meslektaş kitlesine doğru yol aldığımızı düşünüyoruz.
Eczacılar arasında adil paylaşımı ve etik bozulmayı önlemek için kurulan tevzii
sistemlerinin önemi artık tartışılamaz. Ekonomik boyut olarak önemsenecek rakamlara ulaşan bu
sistemin ayakta kalması ve yürümesi için yöneticiler kadar üye eczacılara da görev düşmektedir.
Bu denli zor ve sıkıntılı sürece rağmen biz eczacılar umudumuzu kaybetmedik, bundan
sonra da kaybetmeyeceğiz. Biliyoruz ki; eczacılık insan sağlığına hizmet etmek gibi gerçekten
yüce bir görevi içeriyor. Bu yüzden;
Çocuklarımıza iyi bir gelecek çabamız da,
İnsana hizmet anlayışımız da sürecek.
Aydınlık ve çağdaş bir Türkiye’nin bu çabalara gereksinimi olduğunu düşünüyoruz.
Saygılarımızla
Gaziantep Eczacı Odası Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

M. İrfan DEMİRCİ
Başkan

Filiz PULGU
Genel Sekreter

A. Haluk BULGUR
Sayman

Kahraman ÖZSARAÇ
Üye

R.Oktay KALE
Üye

Güler DİNÇER
Üye

F. Yeşim TURAL
Üye

DENETLEME KURULU

R.Tamer ÖZDENBOYACI
Başkan

Vural TUNALI
Üye

M. Ali DAYI
Üye

ONUR KURULU

Selma MÜFTÜOĞLU
Başkan

Abdurahman YAVUZ

Behiye ESER

Üye

Üye

Ayşegül Saadet ÖĞÜT
Üye

Handan BÜDEYRİ
Üye

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Filiz OKUDUCU

Atilla ERBUDAK

M. İrfan DEMİRCİ

M. Nurhan TUTKUN

R. Güven SİPAHİ

Vildan Kamacı DALSÜREN

Tevfik ATEŞ

BÖLGE TEMSİLCİLERİ
1- Fatma İlgin ÖZDARAKÇI
2- Jale GÜREL
3- Funda ÖZTAN
4- Emine TATAR
5- Abdurrahman YAVUZ
6- Handan GÜL
7- Sevilay SÖZMEN
8- Tevfik ATEŞ
9- İlhan TOPRAK
10-Gülsen ERMAN
11-Azat Doğu ADIBELLİ
12-Rana KOPARAL
13-H. Zühal ÖNGEN
14-M. Nurhan TUTKUN
15-İbrahim YILMAZ
16-Esra ÇALIŞKAN
17-Vildan KAMACI DALSÜREN
18-Filiz OKUDUCU
19-Eda EBÇEM
20-Haki DOĞRU
21-Ali YILMAZ
22-E. İlknur ERDOĞAN
23-Engin BİÇER
24-Bahar AKSOY TOPRAK
25-Mustafa BÜYÜKİPEKÇİ
26-İrfan KAPLAN
27-Oğuzhan ÇALMAN
28-Ayhan KARAYILAN
29-R. Güven SİPAHİ

Kilis İl Temsilcisi

30-M. Ali DAYI

Nizip İlçe Temsilcisi

31-Cemil HACIÖMEROĞLU

Oğuzeli İlçe Temsilcisi

32-A.Muhtar AKÇABAY

Araban İlçe Temsilcisi

33-Ahmet ALİSARIOĞLU

İslâhiye İlçe Temsilcisi

34-Erdal KINAY

Nurdağı İlçe Temsilcisi

35-Ahmet ÖZKORKMAZ

Yavuzeli İlçe Temsilcisi

YEŞİLKART ÇALIŞMA GRUBU
1- Filiz PULGU
2- H. Zühal ÖNGEN
3- Ahmet ÖZKORKMAZ
4- H. Rahmi AÇIKKOL
5- Ali ATAOĞLU
6- Nüket ARPAÇAY
7- Zeynep GÖKÇE
8- M. Murat SEPİN
9- A. Ülkü ÇOLAKOĞLU
10- Ayhan KARAYILAN
11- Azat Doğu ADIBELLİ
12- Ülkü ÇOLAKOĞLU
13- Eda EBÇEM

ECZANE AÇILIŞ VE NAKİL ÇALIŞMA GRUBU
1- A. Haluk BULGUR
2- Filiz OKUDUCU
3- Vildan KAMACI DALSÜREN
4- Tevfik ATEŞ
5- Engin BİÇER
6- M. Ali DAYI
NÖBET ÇALIŞMA GRUBU
1- Kahraman ÖZSARAÇ
2- Serdari DALSÜREN
3- A. Haluk BULGUR
4- İlhan TOPRAK
5- Abdurrahman KARTAL
SGK İTİRAZ ve SUT ÇALIŞMA GRUBU
1- Filiz PULGU
2- H. Zühal ÖNGEN
3- Filiz OKUDUCU
4- Ali YILMAZ
5- R. Tamer ÖZDENBOYACI
6- Hüseyin CEYLAN
7- Sevilay SÖZMEN
8- Berkan OKUR
9- Engin BİÇER
EĞİTİM VE DERGİ ÇALIŞMA GRUBU
1- R. Oktay KALE
2- Gülcan KOZKIRAN
3- Engin BİÇER
4- Ali YILMAZ
5- İlhan TOPRAK
6- M. Ali DAYI
7- İ. Zeliha BULGUROĞLU

LOKAL ÇALIŞMA GRUBU
1- M. İrfan DEMİRCİ
2- Kahraman ÖZSARAÇ
3- R.Tamer ÖZDENBOYACI
4- Abdurrahman YAVUZ
SOSYAL İŞLER ÇALIŞMA GRUBU
1- M. Nurhan TUTKUN
2- F. Yeşim TURAL
3- Filiz OKUDUCU
4- Sevilay SÖZMEN
5- Y. Arzu EKMEKÇİ
6- Funda KARAYILAN
7- T. Erdem HAVUÇÇUOĞLU
8- İpek Tuğba EKER
9- Kübra TANRITANIR
10-Engin BİÇER
11-Güler DİNÇER
İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER ÇALIŞMA GRUBU
1- Funda KARAYILAN
2- Ercan GÖKPINAR
3- H. Serap MUMBUÇ
4- Elif ÖZEMİR KAYA
5- Didem DAİ
6- Özlem UĞURLU
7- R. Oktay KALE
8- Pınar KALE
9- F. Yeşim TURAL
10-Sevilay SÖZMEN

DENETÇİ ECZACILAR
1- Ahmet ALİSARIOĞLU-İSLÂHİYE
2- Ahmet ÖZKORKMAZ
3- Ali TEMİZTAŞ-NİZİP
4- Ali YILMAZ
5- Aycan S. Ü. ÇETİN-İSLÂHİYE
6- Berkan OKUR
7- Dilek AROL ÖZTURAN
8- Engin BİÇER
9- Ercan GÖKPINAR
10- Esra ÇALIŞKAN
11- Esra HAVUÇÇUOĞLU
12- Fatma İ. FAKILI ÖZDARAKÇI
13- Funda KARAYILAN
14- H. Zühal ÖNGEN
15- Hamdi ÖZKAPTAN -KİLİS
16- Handan GÜL
17- İbrahim YILMAZ
18- Jale GÜREL
19- M. Ali DAYI- NİZİP
20- Mehmet ŞAŞKIN-İSLÂHİYE
21- Mennan KORKMAZ-KİLİS
22- Nüket ARPAÇAY
23- Orhan YASEMİN
24- R.Güven SİPAHİ-KİLİS
25- Rana KOPARAL
26- Sevilay SÖZMEN
27- Turgut SİPAHİ-KİLİS
28- Y. Arzu EKMEKÇİ-NİZİP
29- Yakup KARAKUŞ-NİZİP
30- Zehra ALTAY AKGÜN
31- Zeynep ARPAT KÜREYŞ
32- Zeynep GÖKÇE

ODA ÇALIŞANLARIMIZ

Dilek DİNÇ

Besime ŞAHİN

Tahir GÜNEŞ

İKTİSADİ İŞLETME ÇALIŞANLARI

A. Mahmut SAKALLI

Abdulkadir DENKÇEKEN

H.Hasan YÜKÇEKEN

Mahmut SUMMAK

OFİS ÇALIŞMALARI

WEB DUYURUSU
MESAJ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
YENİ KAYIT ECZACI
YENİ AÇILAN DEPO
YENİ AÇILAN ECZANE
KAPANAN ECZANE
NAKİL GELEN
NAKİL GİDEN
İL İÇİ NAKİL ECZANE
TEB KREDİSİ KULLANIMI
MESUL MÜDÜR
VEFAT
KAYDI SİLİNEN
GELEN EVRAK
GİDEN EVRAK

01.09.2011- 01.01.201231.12.2011 31.08.2012
1.116
3.980
24.649
66.992
15
33
111
198
10
22
0
2
9
25
2
7
3
8
3
3
14
22
14
25
3
5
1
2
0
1
438
889
416
1.214

TOPLAM
5.096
91.641
48
309
32
2
34
9
11
6
36
39
8
3
1
1.327
1.630

REÇETE DAĞITIMI
01.08.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ (1. DÖNEM)
YEŞİL KART
ERİTROPOİETİN SIRASI
DİALİZ SOLÜSYONU SIRASI
MOR VE TURUNCU REÇETE SIRASI
TOPLAM

SGK

Eczane
187
187
187
187

Eczane

ERİTROPOİETİN SIRASI
DİALİZ SOLÜSYONU SIRASI
MOR VE TURUNCU REÇETE SIRASI
TOPLAM

DİĞER KURUMLAR

Reçete
145
36
99
280

Reçete
201
201
201
201

874
111
552
1.537

ToplamTutar
141.545,00
69.391,44
448.829,73
659.766,17

ToplamTutar
455.959,35
348.198,64
2.586.003,30
3.390.161,29

Eczane

Reçete

ToplamTutar

123

1.152

82.987,97

MOBİL HİZMET

22

392

8.945,62

İŞYERİ HEKİMİ

305

5.213

97.274,36

SHÇEK

TOPLAM*
150
6.757
189.207,95
*: Toplam değerler kurum başına hesaplandığı için eczane sayısı ortalama alınmıştır.

01.08.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ İÇİN GENEL DURUM
KURUMLAR
Eczane
Reçete
ToplamTutar
YEŞİL KART
187
280
659.766,17
SGK
201
1.537
3.390.161,29
DİĞER KURUMLAR*
150
6.757
189.207,95
DÖNEM TOPLAMI**
278
8.574
4.239.135,41
*: Toplam değerler kurum başına hesaplandığı için eczane sayısı ortalama alınmıştır.
**: Ortalama eczane sayısı

01.01.2012 – 31.07.2012 DÖNEMİ (2. DÖNEM)
DAĞITILAN REÇETELER

Eczane

Reçete

ToplamTutar

MOR VE TURUNCU REÇETE SIRASI
ERİTROPOİETİN SIRASI

276
290

802
2.659

4.122.950,19
1.061.558,12

DİALİZ SOLÜSYONU SIRASI

301

266

836.903,83

SHÇEK
ECZANESİ OLMAYAN YERLEŞİM BÖLGESİ

248
58

1.737
1.633

92.036,54
35.115,64

İŞYERİ HEKİMİ
YATAN HASTA

313
256

10.013
343

165.995,18
138.650,53

ORGAN NAKLİ
TÜP BEBEK

279
249

771
589

658.879,84
144.848,10

BESLENME SOLÜSYONU

340

5.157

2.378.579,61

SIRALI ÖĞRENCİ
YURT DIŞI

151
239

399
9.336

15.754,09
520.287,04

EVDE BAKIM HİZMETLERİ
200
22
633,68
DÖNEM TOPLAMI*
246
33.727
10.172.192,39
**: Toplam değerler birim eczane için hesaplanacağından eczane sayısı ortalama alınmıştır.

GENEL YIL DEĞERLENDİRMESİ
DÖNEM

ECZANE

REÇETE

TUTAR

01.08.2011 – 31.12.2011

278

8.574

4.239.135,41

01.01.2012 – 31.07.2012

246

33.727

10.172.192,39

YIL TOPLAMI

262

42.301

14.411.327,80

YIL ÖZETİ
ORTALAMA ECZANE SAYISI
ORTALAMA REÇETE SAYISI
ECZANE BAŞINA ORTALAMA TUTAR
REÇETE BAŞINA ORTALAMA DEĞER

262
161,45
55.005,07
340,69

KİLİS
01.09.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ (1. DÖNEM)
YEŞİL KART
ERİTROPOİETİN SIRASI
DİALİZ SOLÜSYONU SIRASI
MOR VE TURUNCU REÇETE SIRASI
TOPLAM

SGK

Eczane

Reçete

ToplamTutar

29
29
29

49
1
3
53

5.480,67
4.069,80
10.934,31
20.484,78

Eczane

ERİTROPOİETİN SIRASI
DİALİZ SOLÜSYONU SIRASI
MOR VE TURUNCU REÇETE SIRASI
TOPLAM

DİĞER KURUMLAR
SHÇEK
MOBİL HİZMET
İŞYERİ HEKİMİ
TOPLAM

Reçe e

ToplamTutar

29
29
29

38
0
1
39

19.522,62
0,00
204,58
19.727,20

Eczane

Reçete

ToplamTutar

29
29
29

0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

01.01.2012-31.08.2012 DÖNEMİ
DAĞITILAN REÇETELER
MOR VE TURUNCU REÇETE
ERİTROPOİETİN SIRASI
DİALİZ SOLÜSYONU SIRASI
SHÇEK

IRASI

ECZANESİ OLMAYAN YERLEŞİM BÖLGESİ

İŞYERİ HEKİMİ
YATAN HASTA
ORGAN NAKLİ
TÜP BEBEK
BESLENME SOLÜSYONU
SIRALI ÖĞRENCİ
YURT DIŞI
EVDE BAKIM HİZMETLERİ
DÖNEM TOPLAMI*

Eczane
30
30
30
30
8
30
30
30
30
30
30
30
30

Reçete
36
198
12
92
105
10
720
33
10
688
35
195
20
2.154

ToplamTutar
67.173,86
76.366,90
33.507,25
3.278, 9
2.089,85
167,41
32.150,15
16.1 6,89
2.965,75
137.718,55
1.168,68
13. 35,42
670,62
387.270,22

NİZİP
01.08.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ (1. DÖNEM)
YEŞİL KART
ERİTROPOİETİN SIRASI
DİALİZ SOLÜSYONU SIRASI
MOR VE TURUNCU REÇETE SIRASI
TOPLAM

Eczane
14
14
8

Reçete
36
3
11
50

ToplamTutar
10.789,60
8.077,12
1.191,30
20.058,02

SGK
ERİTROPOİETİN SIRASI
DİALİZ SOLÜSYONU SIRASI
MOR VE TURUNCU REÇETE SIRASI
TOPLAM

Eczane
22
21
10

Reçete
116
1
34
151

ToplamTutar
44.648,75
4.613,12
3.808,80
53.070,67

DİĞER KURUMLAR
SHÇEK
MOBİL HİZMET
İŞYERİ HEKİMİ
TOPLAM

Eczane
17
25
14

Reçete
58
1125
13
1.196

ToplamTutar
2.417,09
33.750,00
192,55
36.359,64

Eczane
15
25
21
21
27
15
28
22
14
28
9
23
20

Reçete
66
335
17
229
4.563
30
782
35
5
345
40
1333
2
7.782

ToplamTutar
62.729,47
106.836,20
60.558,78
23.907,86
133.556
619,56
27.680,26
44.168,74
1.174,42
162.976,65
763,33
58.161,94
14,72
683.147,70

01.01.2012-31.08.2012 DÖNEMİ
DAĞITILAN REÇETELER
MOR VE TURUNCU REÇETE SIRASI
ERİTROPOİETİN SIRASI
DİALİZ SOLÜSYONU SIRASI
SHÇEK
ECZANESİ OLMAYAN YERLEŞİM BÖLGESİ
İŞYERİ HEKİMİ
YATAN HASTA
ORGAN NAKLİ
TÜP BEBEK
BESLENME SOLÜSYONU
SIRALI ÖĞRENCİ
YURT DIŞI
EVDE BAKIM HİZMETLERİ
DÖNEM TOPLAMI

ECZANE CİROLARI

İçteki grafik eczanelerin iskontolara göre sayısal dağılımını, dıştaki grafik iskontolara göre ciro
dağılımlarını göstermektedir.

İSKONTO

ECZANE

% ECZANE

CİRO

% CİRO

0
1
2,5
3

160
154
110
25
449

35,63
34,30
24,50
5,57
100,00

60.844.157,74
114.387.337,19
123.968.322,30
74.268.588,97
373.468.406,20

16,29
30,63
33,19
19,89
100,00

01. 09 2011-31.08.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
24 - 25 Eylül 2011 tarihinde yapılan Olağan Seçimli Genel kurul ve seçim sonucunda
göreve gelen yönetim kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu asıl ve yedek üyeleri
28.09.2011 tarihinde ilk toplantısını yaptı. Bu toplantıda görev dağılımı ve yönetim
kurulu çalışma usulleri belirlendi. Buna göre görev dağılımı aşağıdaki şekilde
yapılmıştır:
YÖNETİM KURULU
M. İrfan DEMİRCİ
Filiz PULGU
A. Haluk BULGUR
R. Oktay KALE
Kahraman ÖZSARAÇ
Güler DİNÇER
F.Yeşim TURAL

Başkan
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye

DENETLEME KURULU
R.Tamer ÖZDENBOYACI Başkan
H.Vural TUNALI
Üye
M. Ali DAYI
Üye
ONUR KURULU
Z.Selma MÜFTÜOĞLU
Abdurrahman YAVUZ
Behiye ESER
Handan BÜDEYRİ
Ayşegül Saadet ÖĞÜT

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
M. İrfan DEMİRCİ
Vildan KAMACI DALSÜREN
Filiz OKUDUCU
M. Nurhan TUTKUN
Tevfik ATEŞ
Atilla ERBUDAK
R. Güven SİPAHİ

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

04-09 Ekim 2011
Almanya’nın Duesseldorf şehrinde yapılan olan Expopharma 2011 Fuarı’na ilimizden 79
eczacı katıldı.

13 Ekim 2011
SGK Gaziantep İl Müdürü ve SGK Sağlık İşleri İl Müdürü yeni göreve başlayan
Gaziantep Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Yeni görevimizde başarı
dileklerini de ileten SGK yetkilileriyle çözüm bekleyen sorunlara ilişkin fikir alışverişi
yapıldı.
Güney Ecza Kooperatifi tarafından düzenlenen “Farmaplus 7 Yıldızlı Eczacı Eğitimi”
tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya odamız kurulları, Güney Ecza Kooperatifi
yöneticileri ve kooperatif üyesi olan eczacılarımız katıldı.

17 Ekim 2011
İlaç fiyat düşüşleri, ıskonto iptalleri ve fiyat düşüşleri hakkında devletin uygulamak
istediği yöntemlerle ilgili olarak İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yöneticileri ve
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Adana Eczacı Odası Başkanları ve
yöneticileri ile eczacılarımızın katıldığı toplantı düzenlendi.

21 Ekim 2011
İlaç Endüstrisi ve İşverenleri Sendikası yöneticileri odamızı ziyaret ettiler.
Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu ve Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Ecz.
Nezih BARUT, yerli ilaç sanayinin önde gelen ve İ.E.İ.S.’nin yönetiminde olan çok
sayıda üyesi ile sendikanın çeşitli birimlerinde görevlilerle birlikte, Şanlıurfa Eczacı
Odası Başkanı Ecz. Nejdet BAYIK, Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Ecz.
Mustafa HÜDAYİOĞLU, Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zeki ÖZGEN, Adıyaman
Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hüseyin Kemal TAŞ, Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz.
Ersun ÖZKAN ve yöneticilerin de katıldığı sektörün ve global bütçenin değerlendirme
toplantısı yapıldı. Toplantıda, global bütçe, eczaneler ve sanayinin içinde bulunduğu
durum karşılıklı olarak paylaşıldı. Sanayi-Eczacı örgütü işbirliğinin olabilirliği konusu
tartışıldı.

24 Ekim 2011
Kamu eczacılarının özlük hakları konusunda odamızda toplantı yapıldı. Bu toplantıya
75. Yıl Kadın Doğum Hastanesi, Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, 25 Aralık Devlet
Hastanesi, Gaziantep Çocuk Hastanesi eczacıları ve Genel Sekreter Filiz PULGU,
Ragıp Oktay KALE ve odamız avukatı Bihter Kaplan KIZILATEŞ katıldı.

Toplantıda daha çok kamu eczacılarının odaya olan ilgisinin arttırılması, örgütlü
mücadele ile kamu eczacılarının özlük haklarında iyileştirmeler olabileceği konuşuldu.
Kamu eczacılarının konumlarında iyileştirmeler için neler yapılabileceği, tartışıldı.

27 Ekim 2011
Eczanesi olmayan yerleşim yerlerindeki yurttaşlara ilaç temini ile ilgili İl Sağlık
Müdürlüğü Toplantı salonunda toplantı yapıldı. Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri,
hekimleri ve Odamız Yönetim Kurulu üyeleri ile sisteme dahil olmak isteyen eczacılar
katıldı.

Sistemin

işleyişi

ile

ilgili

bilgiler

verildi.

Ayrıca

eczacılara

sözleşme

hükümlerinden en çok hangi konularda cezai hükümlerin uygulandığı ve dikkat edilmesi
gerekenler anlatıldı.
SGK tarafından Lantus ve Foradil isimli ilaçlarda uygulanan cezai işlemler konusunda
zarar gören eczacılarımızla toplantı yapıldı. Toplantıya oda avukatı da katıldı. İlaçların
faturalarını belgelemelerine rağmen haklarında ceza işlemi yapılan eczacıların kuruma
karşı dava açmaları önerileri değerlendirildi. Bu konuda odamız hukuk bürosunun
eczacılara yardım edeceği bildirildi.
12 Kasım 2011
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, eczanesi olmayan yerleşim yerlerinde (Mülk, Arıl,
Tekirsin) görev yapan hekimler ve bu bölgede reçete karşılamak isteyen eczanelerin
katıldığı toplantıda kura yöntemi ile eczane sıralaması yapıldı.
14 Kasım 2011
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yemliha AKSOY ve müdür yardımcıları odamızı ziyaret etti.
Yeni seçilen Yönetim Kurulumuza başarılar dilediler.
15 Kasım 2011
SGK İl Müdürü Ahmet Yetim, Sağlık İşleri İl Müdürü Ecz. Ahmet Han Akşahin, Müdür
Yardımcısı Ecz. Faruk Erdaloğlu ve Sözleşme Servis Müdür Yardımcısı Serap Bağcı
odamızı ziyaret ettiler. Toplantıda fatura bedellerinden yapılan kesintiler hakkında
Sağlık İşleri İl Müdürü Ecz. Ahmet Han Akşahin bilgilendirmek amacıyla bir sunum
yaptı.

17 Kasım 2011
38.Dönem Türk Eczacıları Birliği Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara’da yapıldı.
Kongreye Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri, Büyük
Kongre delegeleri katıldılar.
Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. M. İrfan Demirci’nin genel kurulda yaptığı
konuşma:

Sayın Divan, Merkez Heyetinin Değerli Başkan ve yöneticileri, Denetleme Kurulunun Değerli Başkan ve yöneticileri,
Yüksek Haysiyet Divanımızın değerli üyeleri, değerli delegeler, değerli oda başkanlarım, değerli yöneticiler, Gaziantep Eczacı
Odası adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben de diğer konuşmacılar gibi Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, geride
kalanlara da sabırlar diliyorum. Bundan sonra inşallah ülkemiz depremlerden ders almayı bilir. Deprem ülkesiyiz; ama en
azından depremleri Japonlar gibi can kayıpsız atlatmayı öğrenebiliriz diye düşünüyorum.
Seçimlerden sonra da sanıyorum bir araya gelemedik. Yeni seçilen başkana ve yöneticilere de görevlerinde başarılar
diliyorum.
Benim konuşmam biraz önce Kastamonu Eczacı Odası Başkanı sevgili sınıf arkadaşım Ümran Pelenkoğlu’nun
konuşmasının biraz devamı gibi de olacak. O birtakım tespitlerde bulundu; işte ilaçta reklam, biliyorsunuz İlaçta Reklam Yasası
Mart ayında geçmişti. Bunun yönetmeliği de bu ayın başında geçti; RTÜK Yönetmeliği geçti. Bunun arkasından herhalde OTC
gelecek. Sağlık meslek birlikleri ile ilgili kanun hükmünde kararname çıktı, Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili kanun hükmünde
kararname çıktı, bunlar gündemde. Hastane kampusları diye bir şey yaratıyorlar 22 tane ilde, içinde eczanelerin nasıl olacağı
noktası çok belli değil. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu diye bir kurum, yine o da bu ayın içerisinde yayınlandı. İçerisinde
“ilaç” ve “eczacı” kelimesinin bir veya iki defa geçtiği bir kanun hükmünde kararname yayınlandı.
Patır patır eczacılık fakülteleri açılıyor ve devlet ilaçta devamlı olarak finansmanını aşağı çekmek için tasarruf uygulamaya
çalışıyor. 2009-2010-2011’de devletin yaptığı toplam tasarruf hepinizin bildiği gibi 5 milyar TL’yi buldu.
Bunlar bizim sorunlarımız. Bu sorunlarla boğuşuyoruz. Sorunlar sorun olmaktan çıkıp saldırıya doğru dönüşmeye başladı;
yani, bizim eczanelerimize doğru, örgütlü yapımıza doğru bu anlattıklarımız saldırıya doğru dönüşmeye başladı. Bu saldırılar
bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Sonu mu? Değil. Dip mi?Değil. Yarın başka biçimde gelecekler bize saldıracaklar. Kamu, sağlığın
finansmanını aşağı çekmek adına, sağlık alanına müdahil olmak adına, ilaç tekelleri karlarını artırmak adına, yine sağlık
alanında ya da ilaç alanında müdahil olmak adına eczanelerimize ve bizim örgütlü yapımıza saldırılarını devam ettirecekler.
Şimdi bu bahsettiğimiz demin sayılan saldırılar bugünün sorunu mu? Hayır, bu merkez heyetinin, 37. Dönem Merkez
Heyetinin içinde bulunduğu 2009-2010-2011’in sorunu mu? Hayır. Eskiden beri bizim bu örgüt saldırılarla, sorunlarla mücadele
edip duruyor. Bu örgütün en büyük özelliği şu arkadaşlar. Bu örgüt mücadeleye alışmış bir örgüt. Bu örgüt, mücadeleyi yaşam
biçimi haline getirmiş, yaşam tarzı haline getirmiş bir örgüt. Bizim özelliğimiz bu. Zaten dışarıda eczacılar başka, eczacı örgütü
başka denen şeyin arkasındaki neden bu. Bu örgüt hakikaten mücadele ederek yaşıyor, sorunlarıyla mücadele ederek yaşayan bir
örgüt; ama bakıyoruz, son zamanlarda bu örgütte mücadele gücünde, mücadele tarzında bir farklılaşma var. Özellikle son iki
yıldır. Bu örgütte son iki yıldır umudun yerini mutsuzluk almaya başladı. Bu örgütte son iki yıldır inancın ve azmin yerini
yılgınlık almaya başladı. İşte tehlikeli olan şey bu arkadaşlar. İlaç fiyat kararnamesindeki düşüşlerden zararımız, ticarî ıskonto
kayıplarımız, kamu kurum ıskontosunun yükselmesindeki kayıplarımız, bunlardan daha tehlikeli olan, bu örgütün inancını,
mücadele gücünü kaybedip, yerine umudun yerine umutsuzluğu, inancın yerine yılgınlığı almasıdır. Önemli olan nokta budur.
Çünkü, bizim çok övündüğümüz, herkes tarafından takip edilen bu mücadele gücümüzü aldığımız taban mutsuz, taban
sıkıntı içerisinde; çünkü, taban tavana olan inancını kaybetmeye başlıyor. Ne zaman başladı bu tabanın tavana olan inançsızlığı
ya da güvensizliği ya da tabanın umudunu kaybetmesi eczanelerinde, tabanın artık yılgınlığı ne zaman başladı? 2009 senesinin 4
Aralık gününde başladı arkadaşlar.
Şimdi Sayın Başkan diyecek ki, yeter artık yahu diyecek. Yeter artık, 4 Aralık. Hayır arkadaşlar, 4 Aralığı konuşacağız, yine
konuşacağız. Sayın Başkan Çorum’da şunu söyledi, “4 Aralık bir eylemdi, her eylemden de sonuç almak zorunda değiliz,
alamaya da biliriz” dedi. Bunu da Çorum Bölgelerarası Toplantının tutanaklarından çıkarmış bu cümleyi de. Yanlış olduğunu
kendisi de biliyor; ama bizim yanlışlarımızdan ders almamız lazım arkadaşlar, sorgulamamız lazım, tartışmamız lazım. 4
Aralıkta yine aynı şekilde tasarruf tedbirleri vardı, 2,6 milyar TL’lik tasarruf tedbirleri vardı, biz eczaneleri kapattık. Bir sene
sonra aynısı vardı, 1,6 milyar TL’lik bir tasarruf tedbiri vardı, İTS süreciyle geçiştirdik. Şimdi 2011’e geldik, 1,5 milyar TL’lik

bir tasarruf tedbiri var. Ne yaptık? Eczacıya mesaj çektik, ilaç almayın. Böyle olursa, bu örgütün mücadele gücü, azmi, inancı
kalır mı?
Şimdi yılgınlığın ve umutsuzluğun yanına bir de şu eklenmeye başladı son zamanlarda, dağınıklık, dağınık görüntü. Sanayi
ve devlet bunu izliyor, örgütteki dağınık yapıyı, dağınık görüntüyü görüyor, izliyor. Bu, gerçekten acı bir tablo. Gerçekten acı bir
tablo; yani, siz yılgınlık içerisine gireceksiniz, hem de dağınık bir görüntü çizeceksiniz; ama, şimdi siz yasal ve geleneksel karar
alma mekanizmalarını doğru çalıştırmazsanız, örgütü sürekli seçimi düşünerek ahbap çavuş ilişkileriyle kurumsallaşmaktan uzak
yönetirseniz ya da kurumsal tavırdan uzak yönetirseniz, seçimi kazanmanın argümanını İstanbul’a dayarsanız, tabanı tavanı
demokratik bir biçimde temsiliyetine olanak tanımazsanız, her eleştiriye cevap konuşmasına rakibini nakavt etmeye çalışan
boksör iddiasıyla çıkarsanız karar alamazsınız, yanlış kararlar alırsınız, alınan kararları hayata geçiremezsiniz, Türk Eczacıları
Birliği ile oda ilişkilerini zayıflatırsınız. Dolayısıyla örgütlü mücadele zarar görür, dolayısıyla 37. Dönem Merkez Heyetinin
üyelerinin yılgınlık ve umutsuzluk içerisinde sizlerle sözleşme imzalayacağız merak etme diyen Sosyal Güvenlik Bakanını burada
eczacılar büyük bir coşkuyla da alkışlar. Bizle sözleşme yapmak zorundasınız. Bizim burada sizle sözleşme imzalayacağız diyen
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını hakikaten ben de alkışladım. Bizi bu hale getirdiler.
Evet, çözmek lazım. Nasıl çözeceğiz? Katarak çözeceğiz, birlikte çözeceğiz. Dün bunu burada eski Merkez Heyeti
Başkanlarımızdan Mehmet Domaç söyledi, benim Başkanım da söylüyor aynı şeyleri. Demokrasinin içselleştirilmesi lazım, ortak
akıl lazım, birlikte yönetmemiz lazım. Dün gördük bu işin nasıl olacağını. Biraz samimî olmak lazım ama. Burada İlaçta Durum
Komisyonunun seçimi gördük. (Alkışlar)
Bir tane komisyon var, İlaçta Durum Komisyonu. Oda başkanları arıyor, Merkez Heyeti üyeleri falan da arıyor, oda
başkanları şunları şunları şöyle yapacaksınız diyor. Kim karar aldı, nasıl karar aldı bilemiyorsunuz. Bunlar böyle yapılacak.
Tamam. Odalarınıza dönüyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, buraya geliyorsunuz bir komisyon daha seçiliyor. Bu
komisyonda kimler var? Siz yoksunuz, biz olacağız, biz karar alacağız, biz uygulayacağız. Ondan sonra ne deniyor? Siz aykırı
davranıyorsunuz, başka tarafa gidiyorsunuz, örgütü bölüyorsunuz. Siz böylesiniz. Şimdi 17 Haziranda Gaziantep’te bir toplantı
yapıldı. 13-14 neyse eczacı odası Sayın Başkanım buna şey der, sağdan saysanız beş, soldan saysanız beş eczacı odası der; ama
en az 14 bin tane üyesi vardır bunların. Bir yazı yazdık. Yazıyı benle Tekin kaleme aldık. Yazının, uzatmayacağım, son iki
paragrafını okuyacağım.
Bakın ne diyor yazı: “... tabanının bütününün yönetimde söz sahibi olduğu, eczacı odalarının ikinci plana atılmadığı,
karşılıklı iletişimin ön plana çıktığı, birlik ve dayanışma ruhunun yeniden hakim olduğu bir yapının mesleğimizin kurtuluşu
olduğu gerçeğinden hareketle, bu yapının kurulabilmesi için her türlü çabayı gösterebileceğimizi açıkça ifade ediyoruz.
Eczacılığın geleceği tehlikededir. Mesleğimizin geleceğini tehdit eden sorunlar yumağının çözümü noktasında çalışmaya,
üretmeye ve katkı vermeye hazır olduğumuzu kararlı bir biçimde ifade ederken, Merkez Heyetinin tabanın bu sessiz çığlığına
tercüman olan bizlere kulak vereceğini umuyoruz...”
Bu yazıda bir şey var mı arkadaşlar? Bu yazının seçime yönelik bir tarafı var mı? Bu yazı diyor ki, beraber yönetelim, biz
de girelim, biz katılalım, bir yere varalım. Örgüt kötü durumda, kötüye gidiyor her geçen gün. Eczacı eczanesinde umutsuz,
eczacı artık örgütüne güvenmiyor, odasına güvenmiyor, bu hale geldi. Bu yazı cevap almadı. Bu yazı Çorum’da da cevap almadı,
sonra da cevap almadı.
Onun arkasından eczacı odası seçimleri bitti. En son 1 Ekim günü eczacı odasının seçimleri vardı. 1 Ekimde eczacı
odasının seçimleri bitti, bu yapıyı oluşturan eczacılar hiç bir araya gelmediler. Eczacı odalarının seçimleri bitti, eczacı odaları
başkanları mazbatalarını aldılar, Türk Eczacıları Birliği Başkanı hemen iki tane odaya gitti, iki tane eczacı odasına gitti seçim
kurtarmak için. Bakın, yeni bir yapı oluştu. Yazılı ifadeyle, altında imzası olan ifadeyle bir şeyler söyleyen insanlar var. Çağırın
konuşun bu adamlarla, çağırın, 14 bin tane üyesi var. Çağırın konuşun. Seçim kurtarmak için iki tane eczacı odasına gittiler.
Bu altında imzası olan eczacı odaları, 14 Ekime kadar hiç toplantı yapmadılar, ne başkan seçtiler, ne seçime yönelik bir
adım attılar. Hiçbir şey yapmadılar. Ta ki Başkan seçim gezilerine başladı, kendi yolunu çizdi, bu eczacılar da 14 Ekimde
İstanbul’da toplantılarını yaptılar ve yol yürümeye karar verdiler; yani, bizim de hani hep siz aykırısınız, örgütü bölüyorsunuz,
örgütü başka noktalara taşıyorsunuz söylemiyle karşı karşıya kalıyor, mesele bu.
Demin söylemiştim, tekrar edeceğim. Demokrasiyi içselleştireceğiz, ortak aklı örgüte hakim kılacağız, birlikte yöneteceğiz;
ama, samimi olacağız demiştik. Bugün bizim tekrarlıyorum birincil derdimiz ilaç fiyat kararnamesindeki ilaç fiyat düşüşleri
değildir, kamu kurum ıskontosu artışları değildir ya da zararlarımız değildir. Bunlar önemlidir, çok önemlidir, hayatî öneme haiz
konulardır; ama, bu örgütü öncelikle umuda, mücadeleye ve inanca taşımamız lazım, bu çok önemli.
Tüm bunları yaratmak için 2008’in Aralık ayındaki Kolej Meydanı’ndaki eczacıların gözlerindeki umudu getirmek lazım.
Eczacıların gözlerinde umut yok, iki yıldan beri umut yok.
Bunu nasıl yapacağız? Bunu burası yapacak arkadaşlar, bu salon yapacak, yöneticilerle, delegelerle beraber bu salon
yapacak. Bunu “ben bilirim”cilere izin vermeyenlere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere inat pazar günü umutsuzluğu
umuda çevireceğiz, yılgınlığı azme ve inanca çevireceğiz.
Umudunuz daim olsun.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.

25 Kasım 2011
Numil firmasının düzenlediği “Mamalarda Farkındalık” konulu toplantı yapıldı. Numil
Eczane Kanalı Türkiye Satış Müdürü Tarık YILMAZ’ın sunum yaptığı bu toplantıya 59
eczacı katıldı.

Değerli meslektaşlarım
İlaç dışı ürünler komisyonunun girişimleri sonucu Numil firmasının düzenlediği “Mamalarda Farkındalık” başlıklı sunum
Numil Eczane Kanalı Türkiye Satış Müdürü Tarık YILMAZ tarafından yapılacaktır.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
Yer: Eczacı odası Toplantı Salonu
Saat: 10:00
Yer: 25 Kasım 2011 Cuma

25 Kasım 2011
Kilis İl Sağlık Müdürü Turgay HABBANİ Odamızı ziyaret etti. Yeni seçilen Yönetim
Kurulumuza başarılar diledi.
01Aralık 2011
1.Başkanlar Danışma Kurulu toplantısına Başkan M. İrfan DEMİRCİ ve Genel Sekreter
Filiz PULGU katıldı. Tebliğ ve kararnamelerden kaynaklanan stok zararlarının ödenmesi
konusu görüşüldü. Yapılan KKI indirimleri sonucu oluşan stok zararlarının ödenmesiyle
ilgili yapılacak şeyler ve izlenecek yol haritası tartışıldı
05 Aralık 2011
Şehitkâmil Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplantı yapıldı. Bu toplantıda oda
başkanımız M. İrfan DEMİRCİ, 01 Aralık 2011 tarihinde yapılan Başkanlar Danışma
kurulunda Tebliğ ve İlaç Fiyat Kararnamesinden kaynaklanan fiyat düşüşleri ve kamu
kurum iskontoları artışından dolayı oluşan stok zararlarının telafisi ile ilgili alınacak

önlemlerle birlikte, izlenmesi gereken yöntem konuşuldu. Eczacıların bu konularda
görüş ve önerileri alındı.

06 ARALIK 2011
Bilindiği gibi 1 Ocak 2012 tarihinde Yeşil Kart Sağlık Bakanlığından SGK’ya
devredilecekti. Bu konuda yapılan duyurularda 31 Aralık tarihine kadar tüm Yeşil Kart
ödemelerinin gerçekleşmesi gerektiği belirtilmişti. Bu nedenle incelemelerin yapılması
ve evrakların zamanında ilgili kurumlara yetiştirilerek geri ödemesinin yapılması için
çözümün ne olması gerektiği ile ilgili olarak Yeşil Kart Komisyonu ve yönetim kurulu
üyeleri toplantı yaptı. Eczane evraklarının zamanında ilgili kurumlara yetiştirilerek
ödemelerde gecikme olmasının önüne geçildi.
Aynı gün Emekliler Derneği odamızı ziyaret ederek göreve yeni başlayan Yönetim
Kuruluna başarılar diledi.
07 Aralık 2011
Başkanlar Danışma Kurulu toplantısında alınan kararların duyurulması ve KKI ile ilgili
yapılacak uygulamaların aktarılması amacıyla Kilis ilinde görev yapan eczacılarımızla
toplantı yapılarak, bilgiler aktarıldı. Bu toplantıya Oda Başkanı M. İrfan DEMİRCİ,
Sayman A. Haluk BULGUR ve Kahraman ÖZSARAÇ katıldı.
08 Aralık 2011
KKI konulu bilgilendirme toplantısı İslahiye ilçesinde görev yapan eczacılarla yapıldı.
Aynı Gün Adana Eczacı Odası’nın ev sahipliğinde yapılan Bölge Eczacı Odaları
Toplantısı’nda KKİ ıskontosu sorunu ve Ocak 2012’de yapılacak olan Güneyde
Eczacılık Buluşması konuları hakkında görüşme yapıldı. Bu toplantıya Başkan M. İrfan
DEMİRCİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kahraman ÖZSARAÇ ve R. Oktay KALE katıldı.

10 Aralık 2011
Her Seçimli Olağan Genel Kurul sonrası yapılan tanışma kokteyli yapıldı.
Tüm eczacıların davetli olduğu kokteyle çok sayıda meslektaşımız katıldı.
12 Aralık 2011
Trabzon Eczacı Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya 14 Eczacı Odası yöneticileri
katıldı. Bu toplantıda KKİ, İlaç Fiyatları ve Eczacı ıskontoları konularında son günlerde
yaşanan olayların durum değerlendirilmesi yapıldı ve Eczacı Kamuoyuna ortak bildiri
yayınlanması kararı alındı.

ECZACI KAMUOYUNA
Sağlıkta dönüşüm programının hayata geçirilmesi ile sonu olmayan bir sürece giren ve telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşayan
mesleğimiz, en son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler İlaç Fiyat Kararnamesi ve Sağlık Uygulama Tebliği değişiklikleri ile yok
olma noktasına gelmiştir.
Son Yapılan düzenlemeler ile birlikte;
 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu oluşturulmuş, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü devre dışı bırakılarak reçetesiz ilacın
reklamının yapılmasının önü açılmıştır.
 Eczane stoklarımızda yaşadığımız kayıplara bir yenisi daha eklenmiştir.
 Kamu Kurum İskontoları bir kez daha artırılmış ve oluşan zarar her zaman olduğu gibi yine eczacıya ödettirilmiştir.
 %30 olarak başlayan eşdeğer bandı daraltılarak %10 a indirilmiş ve bu uygulamanın faturası yine eczacıya kesilmiştir.
 Sektörde bir kriz ortamı oluşmuş ve bu krizi bahane eden İlaç firmaları eczacıya uyguladıkları özel ıskontoların neredeyse
tamamını kaldırmıştır.
Gelinen süreçte eczanelerimizin işletme giderleri hızla artarken, cirolarımız ve buna bağlı olarak da gelirlerimiz önemli oranda
azalmıştır. Ülkenin dört bir yanında özveri ile ilaç eczacılık hizmetini sürdürmeye çalışan meslektaşlarımız, yaşanan gelir kayıpları
sonrasında ciddi ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya kalmışlardır.
Mesleğimizde bu denli yıkıcı sorunlar yaşanırken, 1 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısında,
yaşanan sürecin diyalog ile çözülebileceği, konu ile ilgili olarak Bakanlık ve Kurum düzeyinde görüşmelerin devam ettiği, dolayısıyla da
toplantı sonrası hazırlanacak sonuç bildirgesinin devam eden görüşme sürecini olumsuz etkilememesi gerektiği, Merkez Heyeti tarafından
oda başkanlarına iletilmiştir.
Ancak, bahsi geçen toplantının yapıldığı tarihten bu yana yaşanan gelişmeler, ortada, bahsedildiği gibi çözüme yönelik bir müzakere
sürecinin var olmadığının açık bir göstergesidir.
Değerli meslektaşlarımız,

Siyasi otoritenin sağlık hizmetlerine ve ilaç eczacılığa bakışı ortada iken ilgili bakanlara rica minnet dilekçeler tasarlayan;
eczanelerimizdeki yangın artarak sürerken, firma temsilcilerinin eczanelere girmemesini önceleyen ve sağlık alanında yaşanan bütün
olumsuzlukların sorumlusu olarak sadece ilaç firmalarını hedef gösteren eylem anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir.
İçinde bulunduğumuz durumun, 15-16 Ocaklardan, 4 Aralıklardan çok daha vahim olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
TEB Merkez Heyetinin, gelinen noktada, ortaya koyduğu önerilerin, bu süreçte izlediği politika ve yöntemlerin, meslektaşlarımızın
beklentisinin çok uzağında olduğu açıkça ortadadır.
Bugün itibariyle, sözün bittiği yerde;
1)İlaç Fiyat Kararnamesinin gelir kaybımızı telafi edecek şekilde yeniden düzenlenerek eczacı karlılığının kalıcı olarak artırılması ve
yaşanan süreçte ortaya çıkan zararımızın telafi edilmesi,
2)Eczacıların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilaç firmaları arasındaki Kamu Kurum İskontosu ilişkisinden arındırılması,
3)İlacın fiyatından bağımsız olarak kutu başına verilecek ve kaynağı ilaç firmaları tarafından karşılanacak meslek hakkının yasal güvence
altına alınması,
4)6197 sayılı yasanın beklentilerimiz doğrultusunda revize edilmesi, mesleğimizin sürdürebilirliği açısından hayati önem taşıyan öncelikli
talepler olarak ortaya çıkmaktadır.
Taleplerimizin kabul edilmemesi noktasında, eczanelerimizin yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle birer birer kapanmasını
beklemeden, 01 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısında kabul gören Eylemlilik Sürecinin ve hak
arama mücadelesinin ivedilikle başlatılması zorunluluk arz etmektedir.
Sonuç olarak;
 “Mesleğimizin ve Çocuklarımızın Geleceğinin Kararmaması” için 3 (üç) gün süre ile eczane vitrinlerimizin karartılması,
 Tüm Odalarda eşzamanlı yapılacak basın açıklamaları ile yaşadıklarımızın kamuoyuna aktarılması,
 Ortaklaşa belirlenecek bir eylem haftasında tüm odaların farklı yöntemlerle sesimizin duyurulacağı etkinlikler yapılması,
 Ankara’da “Karanlıktan Aydınlığa” mitingi yapılması,
 Eczacıların Kamu Kurum Iskontosundan arındırılması başta olmak üzere, taleplerimizin karşılanmaması durumunda, 2012 İlaç
Alım Protokolünün imzalanmaması,
 Protokol görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanmaması durumunda eczanelerdeki sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğinin
değerlendirilmesi;
şeklinde tasarladığımız ve kararlılıkla arkasında duracağımızı ifade ettiğimiz eylem planı kapsamında başta Merkez Heyeti olmak üzere,
tüm örgüt yöneticilerimizi ve meslektaşlarımızı örgütlü mücadelemizde birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.
1. Bölge İstanbul Eczacı Odası
2. Bölge Ankara Eczacı Odası
3. Bölge İzmir Eczacı Odası
7. Bölge Bursa Eczacı Odası
8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası
13. Bölge Erzurum Eczacı Odası
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası
19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası
25. Bölge Mersin Eczacı Odası
31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası
38. Bölge Van Eczacı Odası
47. Bölge Amasya Eczacı Odası

15 Aralık 2011
Eczacılıkta yaşanan sıkıntıları, SUT değişiklikleri ile ilaçta gelinen durumu ve
taleplerimizi duyurabilmek amacıyla Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.
Çok sayıda eczacı beyaz önlüklerini giyerek eyleme destek oldular. Bu eylem,

ülkemizde az sayıda eczacı odasının yaptığı bir eylem olarak gerçekleşmiş olmasına
rağmen basında ve eczacı kamuoyunda geniş yer aldı.

BASINA VE ECZACI KAMUOYUNA
2005 yılında hükümet tarafından yaşama geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık hizmetinin uygulama biçimini değiştirdi. Buna
bağlı olarak insanımızın sağlık alanındaki yaşama şekli de etkilendi ve değişmeye başladı. Sağlıkta Dönüşüm Programı sürdükçe, bu
değişim de sürecek gibi görünüyor.
"Sağlıkta reform" diye adlandırılan bu değişikliklerle birlikte; ülke nüfusunun hızlı artışı nedeniyle sosyal güvenlik şemsiyesinden
yararlananların sayısı da hızla çoğalıyor.
Hızla artan nüfus yanında güvencesi olmayan kişilerin GSS kapsamına alınmasıyla talepler de artıyor. Artan talepleri karşılamak için bir
yandan özel sağlık hizmetleri geliştiriliyor, diğer yandan, sağlığın tedavi ve ilaç bölümünde yabancıların payı büyüyor.
Kısaca söylemek gerekirse; artan talep ve sunulan hizmetle birlikte, tedavi maliyetleri de yükseliyor. Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal
Güvenlik Reformu'nun uygulanmaya başladığı 2005 yılından bu yana hükümet, yapısal dönüşümlerini sürdürebilmek adına artan
giderleri kısmaya çalışıyor.
Son dönemde sağlık alanının finansal kontrolünü sağlamak için, "global bütçe" adı verilen bir program uygulanmaya başladı. Sağlık ve
ilaç alanında hizmet veren en yaygın, ancak ekonomik bakımdan "küçük ölçekli işletmeler" olan eczaneler, global bütçe uygulamasından
en yoğun ve olumsuz etkilenen yapılardır. Çok sık değiştirilen kararnamelerin, tebliğlerin ve ilaç sanayi ile devlet arasında yapılan
anlaşmaların bedelleri yine eczacılara ödettiriliyor.
Gelinen noktada biz eczacılardan depolardan aldığımız ilacı, maliyetinden çok düşük bedele SGK'ya satmamız isteniyor.
Yalnızca eczaneler mi bedel ödüyor?

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte, artık vatandaş da bedel ödüyor.
75 kuruşla başlayan muayene ücretleri bugün 15 liraya ulaştı. Yarın ne olacağı konusunda çok değişik şeyler söyleniyor. Muayene
ücretleri yanında ilaçlarda fiyat farkları ortaya çıkmaktadır. Bu farklar önceleri çok düşük bedellerde iken, alıştıra alıştıra yüksek
rakamlara çıkarılıyor.
Sadece bununla da kalmayacak. Yeni dönemde aile hekimine giden yurttaşlarımız da muayene ücreti ödeyecekler.
Sosyal Güvenlik Kurumu birçok ilacı ödeme listesinden çıkarıyor. Bu ilaçlar listeden çıkar çıkmaz fiyatları katlanarak artıyor. Bir aydan
fazla süreden beri İlaç Sanayi SGK mutabakatının sağlanamamasından dolayı ilaçlar piyasadan çekilmiş ya da çok kısıtlı biçimde
verilmiştir. Konunun asıl muhataplarının sahip çıkmadığı sorun, vatandaş ve eczacının omzuna yüklenmiştir. "PARAN KADAR
SAĞLIK" anlayışında gelinen nokta:
Hastanın cebinden daha çok para çıksın? Eczacı zararına çalışsın?
Devlet ve ilaç sanayi anlaşacak, ama aradaki zararı eczacı ödesin.
Ya ilaç sanayicileri, SGK'nın istediği ödünleri kabul edecek, yoksa ilacı piyasaya vermeyecek. Verirse de zararını eczacı ödesin diyecek.
Biz eczacılar, eczanelerimizi yaşatmak istiyoruz. Tüm yapılanların tasarrufun ötesine giderek, eczanelerimize yaşam hakkı tanımayacak ve
az bir zaman sonra bir bölümünü ortadan kaldıracak bir yöne doğru gitmek amaçlı olduğunu düşünmekteyiz. Sağlıkta dönüşümün
faturası biz eczacılarla birlikte; hekimlere, sağlık çalışanlarına, işsiz kalan tıbbi mümessillere, cebinden daha fazla para ödeyen hasta
yurttaşlara ödettirilmektedir.
Artık bir an önce;
İlaç Sanayi ile devlet arasında bir antlaşma olan, kamu kurum ıskontosunun eczane üzerinden mahsuplanması durdurulmalıdır. Kamu
Kurum Iskontosu konunun muhatapları arasında alınıp verilmelidir. Bakanlık ise kendi yayımladığı kararnamesine sahip çıkmalıdır. Biz
bu durumu kabul etmiyoruz!
Böyle giderse eczaneler bu zararları kaldıramayacak ve kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaktır.
Buna izin vermeyeceğiz.
BİZ ECZANELERİMİZE HER ZAMAN SAHİP ÇIKIYORUZ.
Çünkü MESLEĞİMİZİ, ONU ELİMİZDEN ALMAK İSTEYENLERE TESLİM ETMEYECEK KADAR ÇOK SEVİYORUZ.
HALKIMIZA KARŞI İSE; ONU İLAÇSIZ BIRAKMAK İSTEYENLERE İZİN VERMEYECEK KADAR ÇOK SORUMLULUK
DUYUYORUZ.
Bu koşullar altında, mücadele etmekten başka yolumuz yok!
HALKIMIZI SAĞLIK VE İLAÇ HAKKINA SAHİP ÇIKMAYA, BİZİMLE BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ.
GAZİANTEP ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU

15 Aralık 2011
Mamsel ilaç San Tic. A.Ş tarafından “ECZACININ MAMA SATIŞINDAKİ ROLÜ VE
ECZANE MAMASI KONSEPTİNİN OLUŞTURULMASI ” konulu toplantı yapıldı. Bu
toplantıya 80-100 civarında eczacı katıldı.

“ECZACININ MAMA SATIŞINDAKİ ROLÜ VE ECZANE MAMASI KONSEPTİNİN OLUŞTURULMASI ”
konulu toplantıya katılımızdan onur duyarız.
Saygılarımızla
Mamsel İlaç San. Tic. A.Ş.
Konuşmacılar:
Dr. Richard Zelenka: Humana Tıbbi ve Bilimsel İlişkiler Başkanı
Bebek beslenmesinde mamaların önemi ve mama seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar
Tahir Tekin Yakut: Eczacı iş geliştirme uzmanı
Eczanelerde mamaların ve ilaç dışı ürünlerin satış artırma yöntemleri
Salih Altunışık: Mamsel İlaç Satış Müdürü
Mama pazarı ve eczanelerden mama satışlarının önemi
Yer
Tarih

: G.ANTEP ECZACI ODASI TOLANTI SALONU
: 15 / Aralık /2011
Saat

: 18:00

16 Aralık 2011
Güney Ecza Kooperatifi ile genç eczacılara ecza kooperatifçiliğini anlatma ve tanıtma
toplantısı yapıldı. Bölgemizde yeni göreve başlayan eczacılarımıza, Güney Ecza
Kooperatifi yetkililerince bir sunum yapıldı .
17 Aralık 2011
Van depreminde mağdur olan aileler için eczacılarımız tarafından yapılan nakit
yardımlarla alınan eşyalar, Ali Yılmaz ve Engin Biçer tarafından 38. Bölge Van Eczacı
Odası’na teslim edildi. Van Eczacı Odası önderliğinde ve görevli giden eczacılarımızın
gözetiminde bu eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlandı.

İLGİLİ MAKAMA
40564266788 T.C. nolu Mehmet ATAŞ yönetiminde olan 27 TR 621 plakalı Isuzu Kamyonet;
8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası tarafından hazırlanan ekte bilgisi bulunan kolilerin, Van depreminde mağdur olan ailelere
dağıtımının yapılabilmesi için 38. Bölge Van Eczacı Odasına teslim edilmesi için görevlendirilmiştir.
Bilgilerinize sunar gereğini rica ederim.
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU

1. Kazak 1,2 Erkek Çocuk 100 Adet
2. Kazak 3,4,5 Erkek Çocuk 51 Adet
3. Hırka Kız kapüşonlu 1,2 100 Adet
4. Kazak yün Erkek (büyük) 100 Adet
5. Hırka 3,4,5 Kapüşonlu (kız-Erkek) 51 Adet
6. 6 yaş Erkek Parka 34 Adet
7. 6 yaş Kız Parka 34 Adet
8. 10 yaş Erkek Parka 34 Adet
9. 10 yaş Kız Paraka 34 Adet
10. Büyük Kız-Erkek parka 38 Adet
11. Kazak Bayan 80 Adet
12. Kız seri 10 45 Adet
13. Erkek seri 10 45 Adet
14. Bayan 5 seri 30 adet
15. Merdene bot 17 Adet)
16. Garson bot 64 Adet
17. Silet bot 64 Adet
18. Patik bot 64 adet
19. 2 katalitik soba
20. 2 Battaniye
21. 1 yorgan
22. 2 koli Giyilmiş-Giyilmemiş kıyafet, ayakkabı, bebek battaniyesi
23. 4 veya 5 koli hiç kullanılmamış (yeni) çocuk, bay, bayan çorap ve çocuk iç çamaşırı - bay iç çamaşırı
Not. Yukarıda 23 çeşit yardım malzemesinin bulunduğu 42 koli teslim edilmiştir.

UNUTULMAMAK HER ŞEYE DEĞER
Ulusumuzun en ayırt edici özelliklerinden biridir; darda kalan insanlara yardım etmek. Yeri geldiğinde bir parça lokmasını bile
ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilecek gönül zenginliğine sahip bir milletin ahfadı, afetlerin en yıkıcısına maruz kalan vatandaşlarının
yardımına koşacaktı elbette.
Bu duygular içinde Gaziantep Eczacı Odası Üyeleri tarafından temin edilen yardım malzemeleri, depremin yıkıcı etkisini yerinde görmek
ve Van'da yaşanan acıları yüreğinde hissedip o acılara ortak olabilmek amacıyla birinci elden teslim edildi.
Bir şehir düşünün ki, bir zamanlar şiirlere konu olan kahvaltı salonları, sessizliğin sokaklarına gömülmüş. Bir şehir düşünün ki gece vakti
apartman dairelerinde tek bir ışık bile yanmayan. Bir şehir düşünün, sokakları kadın ve çocuk gülüşlerine hasret
İşte hayal bile edemediğiniz o şehir, nüfusunun yüzde sekseni farklı illere göç etmiş Van'dan başkası değildir. Göç dolayısıyla ekonomik
yıkıma uğramış şehrin eski haline geri dönmesi çok zor olacak gibi görünüyor.
Her şeye rağmen umut dolu gözlerle geleceğe bakmak isteyen Vanlı yüreğindeki acıyı paylaşan herkese teşekkürlerini sunarken şu
cümleyi ekliyor. "Unutulmamak her şeye değer."
Katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza, yapılan yardımları birinci elden teslim eden, izlenimlerini bizimle paylaşan Ecz. Engin BİÇER ve
Ecz. Ali YILMAZ'a teşekkür ederiz.
Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter Ecz. Filiz PULGU
20 Aralık 2011

Yeşil Kart hak sahipleri reçete bedeli ödemeleri Ocak ayı itibariyle SGK’a devredilmesi
nedeniyle ödemelerde aksaklık yaşanmaması için faturaları erken teslim alındı. Kalan
reçetelerin 31 Aralık itibariyle fatura edilmesiyle ilgili duyuru yapıldı. .
22 Aralık 2011
Şizofreni hastaları ve hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla, bilgilendirme
toplantısı yapıldı.

Gaziantep Şizofreni Derneği Başkanı, Gaziantep Üniversitesi

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Genel Koordinatör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi
Koordinatörü Doç. Dr. Osman VIRIT’ın yaptığı; “Şizofreni, şizofren hasta ve hasta
yakınlarının ne denli zor bir durumla karşı karşıya oldukları ve yaşadıkları acının
farkındayız” konulu bilgilendirme toplantısına 39 eczacı katıldı.

Değerli Meslektaşlarım;
Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalı, Gaziantep Eczacı Odası ve Gaziantep Şizofreni Derneği işbirliği ile 22/Aralık/2011 günü saat 14:00’da odamız toplantı salonunda
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep Şizofreni Derneği Başkanı, Gaziantep Üniversitesi Toplumsal
Duyarlılık Projeleri Genel Koordinatör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Koordinatörü Doç.Dr. Osman VIRIT’ın yapacağı; “Şizofreni, şizofren
hasta ve hasta yakınlarının ne denli zor bir durumla karşı karşıya oldukları ve yaşadıkları acının farkındayız” konulu bilgilendirme
toplantısına katılımınız önemle rica olunur.
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU

28 Aralık 2011

Özel Göz Nuru Hastanesi Başhekimi ve Müdürü odamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu’na
yeni görevlerinden dolayı başarılar dilediler ve Göznuru Hastanesi’nin eczacılara yönelik
yapılacak kampanyaları hakkında bilgi aktardılar.

PROTOKOL
TARAFLAR
1. Özel Göznuru Göz Hastanesi
2. Gaziantep Eczacı Odası
PROTOKOLÜN KONUSU
Hastanemiz ile Gaziantep Eczacı Odası arasında imzalanan bu protokolün amacı Eczacı Odası mensuplarının hastanemiz hizmetlerinden
öncelikli ve indirimli olarak faydalanmasıdır.
HASTA KABULÜ
Hastalarımız Gaziantep Eczacı Odası üyesi olduklarını kimlik kartları ile ibraz etmeleri sonucu tedavilerinden indirimli olarak
faydalanabilirler.
FATURALANDIRMA
Hastalarımız ödemelerini indirimli olarak kendileri yapacaklardır.
İndirim oranı: İlaç ve sarf malzeme hariç %20
FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Hastanemizdeki fiyat değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren aynen uygulanır.
İHTİLAF HALİNDE YETKİLİ YER VE MERCİİ
Bu protokolün tatbik ve tefsirinden dolayı taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.
GEÇERLİLİK
İş bu protokol 01.01.2012 tarihinde taraflarca süresiz olarak imzalanmış olup, taraflardan birinin 15 gün önceden yazılı isteği üzerine fesh
edilebilecektir. Taraflarca iptal edilmediği sürece yürürlülüğü devam eder.
M. İrfan DEMİRCİ
Gaziantep Eczacı Odası Başkanı

Dr.Servet ÜMMETOĞLU
Özel Göznuru Göz Hastanesi Başhekimi

02 Ocak 2012
Başkan M. İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz PULGU, Sayman A.Haluk BULGUR,
Yönetim Kurulu Üyesi Kahraman ÖZSARAÇ ve Güler DİNÇER, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’i ziyaret ederek başarı dileklerini sundular.
Aynı gün Türk Eczacılar Birliği Başkan’ı Erdoğan ÇOLAK ile görüşme yapıldı..

02-03 Ocak 2012
Yeşil Kartlı Hak Sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesinin ardından 20
Aralık 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında karşılanan Yeşil Kartlı hastaların
reçetelerinin son teslim alınması işlemi yapıldı.

06 Ocak 2012
Yeşil Kartın SGK devredilmesi ile birlikte, Yeşil Kart Komisyonu’nun görevinin sona
ermesi nedeniyle komisyon üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri bir araya geldiler. Oda
Başkanı M. İrfan DEMİRCİ 4,5 yıllık süre içerisinde özverili çalışmalarından dolayı
komisyon üyelerine teşekkür etti.

07 Ocak 2012
Numil İlaç firmasının “Bebek Beslenmesinde Eczacının Danışman Rolü” konulu
sertifikalı eğitim programı düzenlendi. Bu eğitime 65 eczacı katılarak sertifika aldı.

Değerli Meslektaşlarım;
07 Ocak 2012 Cumartesi tarihinde olan “Bebek Beslenmesinde Eczacının Danışman Rolü” konulu sertifikalı eğitim programı
düzenlenmiştir.
Katılım için ön kayıt başlamıştır. Katılmak isteyen meslektaşlarımızın 04 Ocak 2012 Çarşamba günü17:00’a kadar odaya
müracaat etmeleri rica olunur. Eğitim programına tam gün katılım zorunlu olup kontenjan ile sınırlıdır.
Tarih: 07 Ocak 2012
Yer: Eczacı Odası Toplantı Salonu
Saat: 09.30
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
BEBEK BESLENMESİNDE ECZACININ DANIŞMAN ROLÜ EĞİTİM PROGRAMI
10.00
Açılış
10.00-12.00
Bebek Beslenme Eğitimi (Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU)
12.00-12.15
ARA
12.15-12.45
Bebek Maması Ürün Bilgileri
13.00-14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-14.45
Bebek Maması Kategori Bilgileri
14.45-15.00
ARA
15.00-17.00
Eczane içi Alan Yönetimi, Tanzim &Teşhir, Ürünlerin Tüketiciye Sunumu (Pharma Tailor Made Service firmasından
Ecz. Cem AYHAN)

10 Ocak 2012
14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası’nın ev sahipliğinde Bölge Eczacı Odaları
Toplantısı yapıldı. Toplantıya 9 eczacı odası katıldı. M. İrfan DEMİRCİ, Filiz PULGU,
Güler DİNÇER, R.Oktay KALE aşağıdaki gündem üzerinde görüşlerini ve önerilerini dile
getirdiler.
Toplantı gündemi:
1. İlaç alım protokol sürecinin tartışılması,
2. İlaç alım koşulları ile ilgili bölgesel olarak yapılabilecekler,
3. Güneyde Eczacılık Buluşması

12 Ocak 2012
Türk Eczacıları Birliği’nde yapılan “İlaçta Durum” konulu komisyon toplantısına Başkan
M. İrfan DEMİRCİ ve Genel Sekreter Filiz PULGU katıldı.

Toplantı sırasında Gaziantep Eczacı Odası üyesi 413 eczacıdan alınan KKI’nın eczacı
üzerinden kaldırılmasını isteyen dilekçeler de teslim edildi.

13 Ocak 2012
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği ortak çalışması olarak
yürütülen 2. Dönem Eczane Teknisyenliği Eğitimi 30 Kasım 2010 – 01 Eylül 2011
tarihleri arasında gerçekleştirildi.

1. ve 2. Düzey eğitim programını başarı ile

tamamlayan Eczane Teknisyenleri sertifika dağıtım töreni 13 Ocak 2012 tarihinde
Şehitkâmil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Mehmet Akif Ersoy salonunda yapıldı.
Vali Yardımcısı Mehmet TAŞDÖGEN, SGK İl Müdürü Ahmet YETİM, İl Milli Eğitim
Müdürü Ekrem SERİN, İl Sağlık Müdür Yardımcıları Dr. Tarık BALOĞLU, Dr. Hüseyin
OĞUZ, Mehmet AKGÖZ, SGK Sağlık İşleri İl Müdürü Ecz. Ahmet Han AKŞAHİN, SGK
Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı Ecz. Faruk ERDALOĞLU, Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Bekir İNCİ, İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürü Ecz. Işıl
KÜÇÜKOĞLU, Şehitkâmil Halk Eğitim Müdürü Abdullah YILMAZ, Şehitkâmil Halk
Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet ÇİFTÇİ, Şehitkâmil Kaymakamlığı Proje Müdürü
Vasıf MUNİS’in davetli olduğu sertifika töreni programı aşağıdadır:

PROGRAM
 Açılış
 Eczanede Davranış Modeli ve Kişisel Bakım - Sunum; Mustafa ÖZARSLAN
 Diploma Dağıtım töreni
 Kokteyl

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. M. İrfan DEMİRCİ’nin açılış
konuşması;

Sayın Valim, Sayın İl Sağlık Müdürüm, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Müdür yardımcılarım, Sayın SGK il müdürü ve
müdür yardımcıları, Değerli meslektaşlarım, Sevgili Teknisyen arkadaşlarım,
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği organizasyonluğunda yürütülen 2. Dönem Eczane
Teknisyenliği Eğitimi tamamlanmıştır.
2007 yılında sağlık alanında bazı zorunluluklar hayata geçirilmiş olup bunları iki başlık halinde özetlersek;
1. Avrupa Birliği projesi kapsamında sağlık alanında yapılan düzenlemeler;
2. Türkiye’deki sağlık alanında vatandaşa yüksek kalitede, nitelikli, daha iyi hizmet sunumu nedeniyle eczacılık
fakültelerinin 5 yıla çıkarılması,
Bu düzenlemeler doğrultusunda eczanelerde çalışan personellerin mesleki bilgi alanında yüksek eğitim kapsamına alınması ve
üniversitelerde eczane teknisyenliği bölümünün açılması, halen mevcut eczane personelinin de bu kapsam içerisinde yer alması için Milli
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği’nin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen bu eğitimler tamamlanmıştır.
Bu süreçte eczane çalışanları 256 saat teorik 1200 saat pratik olmak üzere eğitim almışlardır.
Bugün burada eğitim süresini başarıyla tamamlayan Gaziantep ve Kilis’ten 330 kişinin eczane teknisyenliği sertifikalarını
takdim etmek üzere toplandık. Tüm eczane teknisyenlerini başarılarından dolayı kutluyor ve meslek hayatlarında başarılarının devamını
diliyorum.

16 OCAK 2012
2.Güneyde Eczacılık Buluşması katılım bilgileri, fuar organizasyonu konularında Adana
Eczacı Odası’nda yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi R. Oktay KALE, Güler
DİNÇER, Yönetim Kurulu yedek üyesi Y. Arzu EKMEKÇİ ve Büyük Kongre Delegesi M.
Nurhan TUTKUN katıldılar.

21- 22 Ocak 2012
2.Güney’de Eczacılık Buluşması Adana Hilton Otel’de yapıldı. Bu etkinliğe bölgemizden
138 eczacımız katıldı.

23 Ocak 2012
Eczanesi olmayan yerleşim yerlerine ilaç veren eczacılarla yönetim kurulu toplantı yaptı.
Bu toplantıya 15 kişi katıldı.

24 Ocak 2012
Gaziantep’te bulunan Dünya Göz Hastanesi ve Gaziantep Eczacı Odası arasında
protokol imzalandı. Böylece meslektaşlarımızın ve 1. derece yakınlarının daha uygun
koşullarda hizmet alabilmesinin yolu açıldı.

HİZMET SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. TARAFLAR
1.1 Dünya Göz Hastanesi Sanayi. ve Tic. A.Ş. ticari ünvanına bağlı Zeytinlik Mah. Sahilyolu Kenedy Cad. No:18 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim
Özel Dünya Göz Hastanesi Ataköy, Nispetiye Cad. Yanarsu Sok. No:1/3 Etiler Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Özel Dünya Göz Hastanesi Etiler,
Kadıköy Mah. Atatürk Bulvarı No:2 adresinde mukim Özel Dünya Göz Hastanesi İzmit, Tunus Cad. No:28 Kavaklıdere Çankaya /Ankara adresinde
mukim Özel Dünya Göz Hastanesi Ankara, Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Caddesi No:93 B Blok Kepez/Antalya adresinde mukim Özel Dünyagöz
Hastanesi Antalya; Dünya Göz Sağlığı Merkezi Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş. ticari ünvanına bağlı Mahir İz Caddesi No:7 Üsküdar adresinde mukim
Özel Dünya Göz Merkezi Altunizade, Bağdat Cad. No:150 Kadıköy adresinde mukim Özel Dünya Göz Hastalıkları Merkezi Feneryolu, Cumhuriyet
Mah. Şimşek Sok. Kaya Milenyum İş Merkezi No:45-46-47-48 Büyükçekmece adresinde mukim Özel Dünya Göz Merkezi Beylikdüzü, Cevizli
Mahallesi Bağdat Caddesi No:204/1 adresinde mukim Özel Dünya Göz Merkezi Maltepe; Dünya Göz Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezi Tic. A.Ş.
ünvanına bağlı Ali Fuat Cebesoy Blv. No:90 Şehitkamil/ Gaziantep adresinde mukim Özel Dünya Göz Merkezi Gaziantep, Atatürk Cad. No:23
Seyhan/Adana adresinde mukim Özel Dünya Göz Merkezi Adana, 19 Mayıs Mahallesi Dr. Kamil Caddesi No:4 İlkadım/İstanbul adresinde mukim
Özel Dünya Göz Dal Merkezi Samsun kısaca Dünya Göz
1.2.

GAZİANTEP ECZACILAR ODASI -Gaziantep

MADDE 2. TANIMLAR
İşbu sözleşme metni içerisinde,
2.1. Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısaca “DÜNYA GÖZ”,
2.2. GAZİANTEP ECZACILAR ODASI.- “FİRMA”,
2.3. DÜNYAGÖZ ve ŞİRKET kısaca “TARAFLAR”,
2.4. İşbu Hizmet Sözleşmesi kısaca “SÖZLEŞME”
MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu ve amacı, Hasta’nın hastalık sonucu ortaya çıkan sağlıkla ilgili sorunlarının DÜNYAGÖZ HASTANESİNE bağlı sağlık
kuruluşlarında ayakta ve/veya yatarak teşhis ve tedavi edilmeleri, tedavi sırasında yapılacak işlemler ile uygulama esaslarının belirlenmesi ve ödeme
şartlarının düzenlenmesidir.

MADDE 4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
4.1. DÜNYAGÖZ HASTANESİ ’nin Hak ve Yükümlülükleri:
4.1.1. DGH yetkilisi, hizmet almak üzere sağlık kuruluşuna başvuran Hasta’nın çalıştığı firma isminin ve resmi kimlik kartı ile kendisini tanıtmasını
firma Kimlik Kartındaki kişi ile sağlık kuruluşuna başvuran kişinin aynı kişi olup olmadığını denetleme hakkına sahiptir.
4.1.2. DGH, kendisine başvuran her bir Hasta ile ilgili olarak yazılı veya elektronik ortamda bir dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmakla
yükümlüdür. Hastanın muayene için başvurduğu doktor tarafından her defasında tam ve eksiksiz biçimde düzenlenecek muayene formu ve yapılan
tetkiklerin sonucu bu dosyada kayıtlı tutulacaktır.
4.1.3. Hasta’ya sunulan sağlık hizmeti karşılığında doğacak sağlık bedeli DGH tarafından hastaya fatura edilerek Hasta’dan tahsil edilir. Firmanın,
hasta’ya sunulan sağlık hizmeti karşılığında doğacak sağlık bedeli ile ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. İş bu sözleşme kapsamındaki Hastalara
verilecek hizmetin bedeli, sözleşme ekinde mevcut indirim oranları üzerinden uygulanacaktır.
4.1.4. Bu sözleşme kapsamındaki Hastaların, DGH ile yapılmış diğer sözleşmeler nedeniyle de indirim hakkı elde etmesi durumunda, sadece bir
sözleşmeye dayalı indirim hakkı bulunur. Hangi sözleşme koşullarının uygulanacağı hastanın tercihine göre belirlenir.
4.2. FİRMA’ NIN Hak ve Yükümlülükleri:
4.2.1. Hastalar, kendilerini firma’dan almış oldukları Kimlik Kartı ile tanıtırlar. Kimlik Kartı ibraz edemeyen kişilere verilecek hizmette indirim
uygulanması veya uygulanmaması DGH sorumluluğundadır.
4.2.2. FİRMA, yapılan sağlık hizmetleri sözleşmesinin detaylarını, e-posta, web-sitesi, ve/veya dergi, katalog vs ile çalışanlarına ve tüm şubelerine
duyurmakla yükümlüdür.
4.2.3. FİRMA, DGH nin yazılı onayı olmaksızın DGH ismini, logosunu reklam ya da benzeri bir amaçla tanıtımlarında veya referans listesinde, hiç bir
suretle kullanamaz.
MADDE 5. FATURALANDIRMA / ÖDEME
Hizmet bedeli; EK1’de tanımlı İNDİRİM ORANLARI na uygun olarak hastaya fatura edilir ve faturanın tamamı, hastadan nakit veya kredi kartı ile
tahsil edilir.
Taraflar, sözleşme konusu uygulamalar sırasında birbirleri ve /veya Hastalar ile ilgili öğrendikleri, yasal yollarla bilinen ya da bilinebilecekler
dışındaki, gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri, Gizli Bilgi veya sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç
birbirlerinin yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak
davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
MADDE 6. SÖZLEŞMENİN DEVRİ
FİRMA, işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek,
bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve
alacaklarına ortak edemeyecektir.
DGH şirketleri bünyesinde açılacak yeni Sağlık Kuruluşlarının kendiliğinden iş bu sözleşme kapsamı içerisinde olacağını ve bu duruma herhangi bir
nedenle itiraz etmeyeceğini, sisteme kayıt edilmesi için gerekli yardımı yapacağını peşinen kabul eder.
MADDE 7. DELİL ANLAŞMASI
Taraflar, iş bu sözleşmenin ifasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda DGH’nin defter, bilgisayar ve sair kayıt ve belgelerinin HUMK 287.
maddesi uyarınca kesin ve münhasır delil olup başkaca delil ikame edilmeyeceğini, bu hususun yazılı delil anlaşması niteliğinde olduğunu peşinen
beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
MADDE 8. TEBLİGATLAR
Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak faksla (teyidi yine yazılı olarak yapılmak koşulu ilea ve teyit tarihi tebellüğ tarihi olmak
üzere), taahhütlü mektup, noter aracılığı ilea yapılır. Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflardan herhangi biri, tebligat
adresini değiştirse bile, değişikliğe ilişkin olarak karşı tarafa noter aracılığı ilea yazılı bildirim yapılıncaya kadar, tarafların birbirine yapacakları her türlü
tebligat işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.
MADDE 9. SÜRE VE FESİH

9.1. İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak bir(1) yıl geçerlidir. Taraflardan biri sözleşmeyi, süre sona ermeden
bir(1) ay önce yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadıkça, sözleşme aynı koşullarda birer yıl daha uzatılmış olur.
9.2. FİRMA, DGH’ nin iş bu sözleşme ile belirlenen şartlardan bir veya birkaçına uymaması ve ihlal etmesi durumunda en az bir (1) ay önceden, DGH
ise süreye bağlı kalmaksızın ve neden belirtmek zorunda olmaksızın her zaman, diğer tarafa yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilir.
MADDE 10. FESİH HALİNDE YÜKÜMLÜLÜK
Sözleşmenin sonlandığı tarihte, hastanın tedavisi devam ediyorsa, DGH sözleşme devam ediyormuş gibi hareket ederek tedaviyi sonuçlandırır ve
bedelini sözleşme şartları çerçevesinde hastadan tahsil eder.
İş bu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, taraflarca 10.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde kabul edilmiştir.
DÜNYAGÖZ HASTANESİ SAN. TİC.AŞ

GAZİANTEP ECZACI ODASI

EK 1:
(SGK VE ÜCRETLİ HASTALAR VE 1. DERECE YAKINLARI İÇİN)
TETKİK %15,
GENEL AMELİYAT: %15
LAZER AMELİYAT :%10

26 Ocak 2012
Filiz PULGU, A.Haluk BULGUR ve Güler DİNÇER yoğun kar yağışı ve yolların
kapanması

nedeniyle,

Ankara’da

yapılacak

olan

Başkanlar

Danışma

Kurulu

Toplantısı’na katılamadılar.

29 Ocak 2012
İstanbul Kadıköy meydanında düzenlenen mitinge odamızı temsilen Yönetim Kurulu
üyelerimizle birlikte 12 eczacımız katıldı. Atilla ERBUDAK mitingin sunucusu olarak
görev yapmıştır.
Filiz PULGU

Güler DİNÇER

M.Ali DAYI

Atilla ERBUDAK

Hüseyin CEYLAN

H. Zühal ÖNGEN

Yakup KARAKUŞ,

Y. Arzu EKMEKÇİ

Eda EBÇEM

T. Erdem HAVUÇCUOĞLU

Azat Doğu ADIBELLİ

İlhan TOPRAK

İSTANBUL ECZACI ODASI TEŞEKKÜR YAZISI
29 Ocak 2012 Pazar günü Kadıköy'de düzenlediğimiz "YIKIMA DUR DE" mitingine desteklerini esirgemeyerek, büyük bir dayanışma
örneği gösteren Eczacı Odalarımıza,
Mitinge hazırlanma sürecinde Odamıza her türlü lojistik desteği veren Anadolu Med, Galenos, Hedef, Selçuk Ecza Depoları ile İstanbul
Eczacılar Kooperatifi'ne,
Son yılların en ağır hava koşullarına rağmen ülkemizin dört bir yanından gelerek mitinge katılan ve bizleri onurlandıran Eczacı
Odalarımızın değerli yöneticileri ile,
Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan'a,
Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Kubilay Aydın'a,
Gaziantep Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Filiz Pulgu'ya,
Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Yücel Yenilmez'e,
Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Kerem Zabun'a,
Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ferhat Değer'e,
Isparta Eczacı Odası Başkanı Ecz. Saygın Garğın'a,
Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz. S. Tekin Çağlar'a,
Mersin Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hüseyin Şimşek'e,
Kastamonu Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ümran Pelenkoğlu'ya,
Hatay Eczacı Odası yöneticilerine,
Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adil Tosuner'e,
Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sinan Usta'ya,
Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenk Kes'e,
Kırklareli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Aytül Çiloğlu'ya,
Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zeki Özgen'e
ve Odalarımızın yüreği meslek sevgisi ile dolu üyelerine, cefakar arkadaşlarımıza,
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti eski üyesi Ecz. Şerif Boyacı'ya,
Türk Eczacıları Birliği'nin geçtiğimiz dönem Genel Sekreterliğini yürütmüş olan CHP Manisa Milletvekili arkadaşımız Ecz. Özgür Özel'e,
Ve yine geçtiğimiz dönem İstanbul Diş Hekimleri Oda Başkanlığını yürütmüş olan CHP İstanbul Milletvekili Sayın Diş Hekimi Kadir
Öğüt'e,
İstanbul Tabip Odası Başkanı Sayın Prof. Dr. Taner Gören'e,
Eczacılık mesleğine sahip çıkma mücadelesinde hep yanımızda olan yol arkadaşlarımız eczane teknisyenlerimize, Marmara Eczane
Teknisyenleri Konfederasyonu ve İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği'nin Başkan ve yöneticilerine,
"YIKIMA DUR DE MİTİNGİ"ne katılarak bizleri destekleyen;
İstanbul Eczacılar Kooperatifi Başkanı arkadaşımız Ecz. Sait Yücel'e, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü ile çalışanlarına,
Hedef Ecza Deposu'nun başta Sayın Ecz. Fuat Sancak olmak üzere müdürlerine ve çalışanlarına,
"YIKIMA DUR DE" mitinginin şarkısını besteleyen ve Ankara'dan gelerek verdikleri konser ile mitinge coşku katan "HAYALCİ" müzik
gurubuna,
Gaziantep'ten gelerek mitingimizi sunan sevgili meslektaşımız Ecz. Atilla Erbudak'a,
Büyük bir özveriyle çalışan İstanbul Eczacı Odamızın tüm personeline,
Miting öncesinde ve miting sırasında gösterdikleri özverili çalışma ile yükümüzü hafifleten arkadaşlarımıza,
Sınav dönemi olmasına karşın miting hazırlıkları sırasında özveriyle çalışan ve mitingimize coşku katan eczacılık fakültesi öğrencilerine,

Miting boyunca bizlerle birlikte olan değerli basın mensuplarına,
Ve;
Bugüne kadar düzenlediğimiz her eylemde olduğu gibi, bugün de yaptığımız çağrıya son yılların en ağır hava koşullarını yaşamamıza
rağmen büyük bir coşkuyla destek vererek çalışanları ve aileleri ile İskele Meydanı'nı dolduran; Gurur kaynağımız, değerli
meslektaşlarımız; İSTANBUL ECZACILARINA,
Ve burada adını sayamadığımız tüm dostlarımıza,
Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu

01 Şubat 2012
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasında 3 yılı kapsayan
2012 yılı SGK protokolü imzalandı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN
PROTOKOL
1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR
1.1.Taraflar
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliğidir.
1.2. Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilere, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon
sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
1.3. Dayanak
Bu protokol; 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi, 5502 sayılı Kanun ile 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesinin (j) fıkrası hükümleri
gereğince düzenlenmiştir.
1.4. Tanımlar
Bu Protokolde geçen;
1.4.1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
1.4.2. Kurum taşra teşkilatı: Kurumla sözleşmeli eczanenin reçetelerini teslim ettiği ve Kurum tarafından web sayfasında duyurulan birimi,
1.4.3. TEB: 6643 sayılı Kanunla kurulan Türk Eczacıları Birliğini,
1.4.4. Eczacı: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde tarif edilen eczane sahibi ve/veya mesul müdürü,
1.4.5. Hasta: Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan ve (2) numaralı maddede belirtilen kişileri,
1.4.6. SUT: Protokolün geçerli olduğu dönemde yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile Ek Tebliğleri,
1.4.7. A grubu reçete: Yatan hasta reçetelerini (günübirlik tedavi reçeteleri de dahil) ve sağlık raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçeteleri,
1.4.8. B grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olmayan veya içeriğinde herhangi bir raporlu ilaç bulundurmayan ayaktan
hasta reçetelerini (A ve C grubu dışında kalan reçeteler)
1.4.9. C grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olan reçeteler ile bu protokol ekinde (EK-4) yer alan reçeteleri,
1.4.10. Fatura dönemi: Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, eczane tarafından her ayın birinci ve sonuncu günü dâhil olmak üzere verilen hizmetleri kapsayan
dönemi,
1.4.11. Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu genelgeyi,
1.4.12. İlaç Takip Sistemi: İlaç dış ambalajlarında yer alan karekodlar üzerinden, ilaçların kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı sistemi,
İfade eder.
2. PROTOKOLE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER
2.1. SUT’un (1.2) numaralı maddesinde belirtilen kişiler.
3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
3.1. Eczane tarafından SUT’un "Sağlık Hizmeti Sunucuları"' başlıklı bölümünde tanımlanan sağlık hizmeti sunucularından: Birinci Basamak Resmi Sağlık
Kuruluşları (Toplum sağlığı merkezlerinden görevli olarak aile sağlığı merkezlerine görevlendirilen hekimlerin reçeteleri dahil), İkinci Basamak Resmi Sağlık
Kurumları, Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumları ve sözleşmeli İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumları tarafından düzenlenen reçetelerin yanı sıra sözleşmeli
diyaliz merkezleri, sözleşmeli tanı tedavi merkezleri, kurum hekimleri ve işyeri hekimleri (yalnızca ilgili işyerinde çalışanlara) tarafından düzenlenen reçeteler
sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol ve bu protokolün imzalandığı tarihteki SUT hükümleri çerçevesinde karşılanır.

Ancak SUT hükümlerine göre, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri ve bu tedavilere ait ilaç bedelleri hasta tarafından ödendikten sonra
Kurumdan talep edilecektir. Bu nedenle, söz konusu ilaçlara ait bedeller eczane tarafından Kuruma fatura edilmeyecektir.
Eczacının ilaç vermesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin SUT’ta değişiklik yapılması halinde görüş birliği sağlanır.
3.2. Reçete muhteviyatı ilaç bedellerinin eczaneye ödenebilmesi için, reçetelerin Sağlık Bakanlığı ve Kurum mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olması, aşağıda
sayılan işlemlerin reçeteye uygulanması ve belirtilen belgelerin reçete ekinde bulunması şarttır. Eczane tarafından bu özellikleri taşımayan reçeteler kabul
edilmeyecek, kabul edilse dahi bu reçetelerdeki ilaç bedelleri [(3.3.) numaralı madde kapsamında yapılan iade sonrasında düzeltilmiş bulunanlar hariç] Kurum
tarafından ödenmeyecektir
3.2.1. Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık
dalı, hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca
reçetelerde hasta adı soyadı, T.C. kimlik numarası, reçete tanzim tarihi ile MEDULA takip numarası veya protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el
yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması veya bilgisayardan
yazılmış reçete şeklinde olabilir. Reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır. Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca temin edilemeyen
yatan hastalara ait reçetelerde "Eczanemizde Yoktur. Yatan Hasta" kaşesi ve başhekimlik onayı aranacaktır.
3.2.2. Reçetelerin arka yüzünde; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem ....kutu ilacı aldım” ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası
ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik
numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.
Okuma yazma bilmeyenlerle ilgili Kurumca yapılacak duyuruya göre işlem yapılacaktır.
3.2.3. Reçetelerin arka yüzüne eczane kaşesi basılacak ve eczacı tarafından imzalanacaktır. (EK-2)
3.2.4. Verilen ilaçların tamamının karekod bilgileri İlaç Takip Sisteminden onay alınarak Kuruma fatura edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler
Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünlere ait kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde
eklenecektir. İlaç Takip Sistemi (İTS-Karekod uygulaması) üzerinden satış onayı alınarak Kuruma fatura edilen ilaçlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca ve Kurumca
belirlenecek usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.
3.2.5. Majistral ilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait karekodların İlaç Takip Sistemine satış bildirimi yapılacaktır. Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan
ürünler için ise kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir.
3.2.6. Reçetelerde yazılan ilacın miktarı bir birimden (kutu, şişe vb.) fazla ise hekim tarafından miktarın ayrıca yazı ile de belirtilmesi gerekmektedir.
3.2.7. Provizyon sistemine reçete kaydı yapıldıktan sonra sistemden alınan çıktı reçeteye eklenecektir.
3.2.8. Yurtdışı sigortalıları için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince düzenlenmiş "Sosyal
Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi"nin fotokopisi, bu sigortalılara ilişkin deneme ilaç provizyon çıktısı ve İTS’ye karekod bildirimi yapıldığına dair
çıktı reçeteye eklenecek olup, ayrıca adlarına düzenlenen reçetelere sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı yazılacaktır. Söz konusu reçetelerin Kuruma ibrazında bu
protokol ekinde (EK-3) bulunan form doldurulacaktır.
Geçirdikleri iş kazası nedeniyle prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan aktif sigortalılar için provizyon sisteminde
müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, işveren tarafından düzenlenmiş ve iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdı reçeteye eklenecektir.
3.2.9. Aşağıda belirtilen ilaçların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır.
• SUT’ta ödeme şartı endikasyona bağlı olan ilaçlar (SUT’un (6.2) numaralı maddesinde özel olarak etken madde adı belirtilip endikasyon uyumu aranacağı
belirtilen ilaçlar),
• SUT’un (6.1) numaralı maddesinin “6.1.1.Ç.(5) Sağlık raporu aranmaksızın” başlığı altındaki (a) ve (b) bendinde belirtilen süre ile yazılan ilaçlar,
• SUT eki EK-2/A, EK-2/B ve EK-2/C listelerinde ödeme şartı olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçlar,
• Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Genelgesinde belirtilen ilaçlar,
• İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçlar. (SUT eki EK-2 listesinde yanında (*) yıldız işareti bulunanlar için kendi
bulunduğu üst başlıklarda belirtilen hastalıklarda kullanımında),
Bu ilaçların endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir.
3.2.10. Kullanımı rapora bağlı veya katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ilgili raporun bir fotokopisi reçeteye eklenecektir. 01.11.2010 tarihinden itibaren elektronik
ortamda düzenlenmiş sağlık raporları ile ilgili olarak herhangi bir rapor veya ek belge fotokopisi eklenmeyecek olup raporun MEDULA sisteminde kayıtlı olması
yeterlidir.
3.2.11. Reçetede ilacın ticari adı belirtilmeyip sadece kimyasal adı (etken madde adı) belirtilmiş ise eczacılar tarafından o etken maddeyi içeren piyasada bedeli en
düşük olan ilaç verilecektir. Pahalı olan ilacın verilmesi halinde en düşük bedel üzerinden ödeme yapılır. Ancak provizyon sisteminde eşdeğer ilaç uygulaması
bandında yer alan ilaçlardan herhangi birisinin verilmesi halinde verilen ilacın bedeli ödenecektir.
3.2.12. Reçetede yazılı ilacın "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" nde (EK-2/D) ve provizyon sisteminde eşdeğer ürün grubu sütununda yer almaması halinde, hekim
tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine farmasötik eşdeğerinin verilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelinden fazla olmaması ve
eczacı tarafından reçete üzerine " ……….…..ilacı yerine .......................ilacını veriyorum, farmasötik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum.” ibaresinin yazılarak veya bu
ibareyi içeren kaşenin basılarak imzalanması şarttır.
3.2.13. Bu protokolün ekinde (EK-4) belirtilen reçetelerde ilgili bölge eczacı odası onayı olacaktır.
3.2.14. Reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda teşhis reçete üzerinde yok ise rapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul
edilir. Reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir.
3.3.Reçete iadesi
3.3.1. Reçete üzerinde;
1. Hastaya ait bilgilerin (Ad, soyad, kimlik numarası),
2. Hekime ait bilgilerin (ad, soyad, diploma numarası/ diploma tescil numarası, sağlık kurum/kuruluşunun adı, ilacın ödenmesi için gerekli ise uzmanlık dalı),
3. Hekimin imzasının,
4. Reçete düzenlenme tarihinin,
5. Reçete kayıt defteri protokol numarasının veya MEDULA takip numarasının,

6. Reçete teşhisinin (reçete ekinde teşhisi belirtir rapor yok ise), Reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması
yeterlidir.
7. Protokolün (3.2.9) numaralı maddesinde yer alan ilaçlarla ilgili endikasyon uyumunun,
8. Bir birimden fazla reçete edilmiş ilaca ait birim adetinin yazı ile belirtilmesinin,
9. Hekim, hasta, tarih, protokol no, ilaç ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza),
10. SUT ve eki listeler gereği reçete üzerinde belirtilmesi gereken ilaca ait özel şartları tanımlayan ibarelerin, değerlerin veya kullanım sürelerinin,
11. Yatan hastalara ait reçetelerde “Eczanemizde yoktur. Yatan hasta” kaşesi ve Başhekimlik onayının,
Bulunmaması,
12. Reçetedeki barkod etiketi üzerindeki hekim ile reçeteyi yazan hekimin farklı olması,
Reçete arkasında;
1. İlaç/ilaçları alan kişinin adı, soyadı, adres veya telefon bilgisi, reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınmış ise T.C. kimlik numarası, T.C.
kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası ve imzasının, “….kalem/kutu ilacı aldım.” ibaresinin,
2. Eczane kaşesi ve eczacı imzasının,
3. Farmasötik eşdeğer verilmesi halinde eşdeğer kaşesinin ve eczacı imzasının (provizyon sisteminde eşdeğer ürün grubu sütununda yer almayan ilaçlar),
4. Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda dönüşümlü karşılanan reçetelerde oda onayının, bulunmaması,
Reçete ekinde;
1. Provizyon sistemine kayıt sonrasında alınan çıktının,
2. Provizyon sistemine raporlu olarak kaydedilmiş reçetelere ait sağlık raporunun, (elektronik rapor hariç)
3. SUT gereği reçete ekinde bulunması gereken belgelerin (sağlık raporu, tahlil/tetkik belgesi, güvenlik ve endikasyon dışı ilaç kullanım izni vb.),
4. Yurtdışı sigortalılara ait belgelerin,
5. İş kazası halinde düzenlenmiş vizite kâğıdının bulunmaması,
Reçete eki belgelerde;
1. Raporda teşhis, etken madde adı, doz, tedavi şeması, ICD-10 ilave ya da düzeltmeleri ve ilacın ödenmesi için SUT’a göre özel düzenlemelerin (tedavi geçmişi, tahlil
sonuç bilgileri, ilaca başlama ve sonlandırma kıstasları, vb) raporda yer almaması durumunda,
Reçete ve ekleri tekrar fatura edilmeyecek şekilde iptal edilerek düzeltilmek üzere iade edilir.
3.3.2. İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzeltmelerde, reçeteyi yazan doktor yoksa başhekimlik kaşe ve onayı kabul edilir.
Aile hekimleri tarafından düzenlenmiş reçetelerde ise yerine görevli diğer hekimin düzeltmesi kabul edilir.
3.4. Eczacı indirim oranları, protokol tarihinden itibaren bir önceki yıl satış hâsılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;
600.000 TL'ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim,
600.001 TL ile 900.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1 indirim,
900.001 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,5 indirim.
1.500.000 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 3 indirim.
Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı uygulanır.
İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır. Bu
uygulama 01.10.2012 tarihine kadar devam eder ve bu tarihten sonra durum tekrar değerlendirilir.
Eczacıya her reçete başına 25 (yirmibeş) Kuruş hizmet bedeli ödenir. Bu bedel 01.03.2012 tarihinden itibaren ödenir.
Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.
3.5. SUT hükümlerine göre eczacı tarafından, kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına tahsil edilen poliklinik muayene katılım payları, eczacının alacağından
mahsup edilir ve kalan tutar eczacıya ödenir.
3.6. Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, reçetede yer alan tüm ilaçların aynı eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi zorunludur.
3.7. Protokol ekinde (EK-4) belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda eczanelerce eşit paylaşım
esasına dayanarak karşılanır. Söz konusu reçeteler eczacı tarafından Bölge Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra Kuruma fatura edilecektir.
Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişiler, bu madde kapsamındaki reçeteleri ile istedikleri eczaneye başvurabilirler. Bu madde hükmüyle ilgili düzenlemeler
protokol ekinde (EK-4) belirtilmiştir. Gerek duyulan konularda TEB Merkez Heyeti hastayı mağdur etmeyecek ilave önlemler alır. TEB Merkez Heyeti bu maddenin
uygulanmasını yasal düzenlemeler ve mahkeme kararlarına uygun olarak yapar.
Sisteme ilişkin Kuruma iletilen öneri ve şikâyetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB’e iletilir. TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak
bildirilir.
Bölge Eczacı Odaları tarafından hizmetin yürütümü için gerekli olan katkı payı, bu sistemin işleyişi için yapılan masrafları geçmeyecek şekilde TEB Merkez Heyeti
tarafından belirlenir. Bölge Eczacı Odaları üçer aylık dönemlerde sistemin gelir ve giderlerini gösteren belgeleri TEB aracılığıyla Kuruma rapor eder.
Kişilerin ilaca erişiminin, dağıtımı yapan eczacı odası tarafından aksatılması halinde bu sorun giderilinceye kadar aksaklığın olduğu bölgede Kurum bu madde
hükmünü uygulamamaya yetkilidir.
3.8. Bu protokol çerçevesinde eczaneden temin edilen reçete muhteviyatı ilaçlar için eşdeğer ilaç uygulamasında, SUT'ta belirtilen hükümler geçerlidir. SUT eki
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde eşdeğer grubu sütununda yer alan ilaçların ödenmesinde aşağıdaki hususlar uyarınca ödeme yapılır.
3.8.1. Reçetede yazılı ilaç, SUT’ta belirlenen yüzdelik dilim içinde ise kendisi veya ucuz olanı verilir ve verilen ilaç üzerinden ödeme yapılır.
3.8.2. SUT'ta belirlenen yüzdelik dilim içinde ancak reçetede yazılı ilaçtan daha pahalı olanının verilmesi durumunda reçetede yazılı ilaç bedeli üzerinden ödeme
yapılır.
3.8.3. Reçetede yazılı ilaç SUT'ta belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise, belirlenen yüzdelik dilimin içinde ilaç verilmesi durumunda verilen ilacın bedeli esas
alınarak ödeme yapılır.
3.8.4. Reçetede yazılı ilaç SUT’ta belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise ve eczane tarafından da bu ilaç veya yüzdelik dilimin üzerinde başka bir ilaç verilmiş ise en
ucuz ilaç bedeli üzerine SUT’ta belirlenen yüzdelik tutarın eklenmesi ile bulunacak bedel üzerinden ödeme yapılır.

3.9. Reçetede yer alan ampul adedi kadar plastik tek kullanımlık enjektör bedeli ödenir. Hekimce reçeteye enjektör ve/veya adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki
ampul sayısı kadar tek kullanımlık enjektör verilir. Reçeteye enjektörlerin alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. Enjektör bedeli her yıl
Kurumca belirlenir.
İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde ödenir. Şeker ölçüm çubuk bedelleri, bunlara ait barkodun reçeteye
eklenmesi halinde SUT’un ilgili maddesine göre ödenir.
Yatan hasta için enjektör, insülin kalem iğne ucu ve şeker ölçüm çubuk bedelleri ödenmez.
3.10. Bu protokol gereği, iade edildiği halde düzeltilmeyen reçetelerin SUT’ta belirtilen reçete düzenleme ve ilaç yazılım esaslarına uymadığı tespit edildiğinde
reçete/ilaç bedelleri ödenmez. Ayakta ve yatarak tedavilerde, SUT’ta öngörülen tedavi sürelerine uygun olmayan miktarda ilaç içeren reçetelerin verilmesi halinde,
SUT’ta belirtilen tedavi süresine karşılık gelen miktarın bedeli ödenir. Bedeli ödenmeyen ilaçlara ait karekod bilgileri İTS’den yeniden satılabilir hale getirilemez,
varsa kupürler iptal edilir ve eczaneye iade edilmez.
3.11. Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj miktarı (20 tablet, 100 ml. gibi) hekim tarafından belirtilmemiş ise, eczacı tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük
ambalajı verecektir. Büyük ambalajlı olanların verilmesi halinde dahi, bedeli ucuz olan ilaç üzerinden ödeme yapılacaktır.
3.12. Reçete ekinde yer alan ancak fatura edilmeyen ilaç fiyat kupürü ve barkod diyagramları iptal edilir ve iade edilmez.
3.13. Reçeteler, düzenlendiği il dışındaki diğer illerden de karşılanabilir.
3.14. Kurumca belirlenecek bazı medikal malzemeler bu Protokol kapsamında sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir. Bu ürünler Kurumca belirlenen fiyatlar esas
alınarak ödenir. Söz konusu medikal malzemelere ait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur.
4.ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI
4.1. Faturaların düzenlenmesi
Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini
taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır.
Eczaneler faturalarını; SUT’un ilgili maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tasnif edeceklerdir.
Bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerin eczanelere müracaatlarında, Kurum sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti
için eczane provizyon sistemi üzerinden, T.C. kimlik numarası ile provizyon alınması zorunludur. Ancak, T.C. kimlik numarası ile provizyon alınamaması
durumunda, ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile (Provizyon sistemi üzerinden müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar), müracaat ve
diğer gerekli işlemler yürütülerek verilen hizmetlere ilişkin faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlenir. Bu kişilerin Kurum bilgi işlem
sistemine T.C. kimlik numarasının kaydının sağlanması amacı ile fatura ekinde ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge fotokopisi Kuruma gönderilir.
4.2.Faturaların teslimi
4.2.1. Düzenlenen faturalar, dönem sonlandırması yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. Her ayın ilk 15
(onbeş) günü içerisinde teslim edilen faturaların teslim tarihi o ayın 15 (onbeş) inci günü olarak kabul edilir. 15 (onbeş) inci günün tatil gününe gelmesi durumunda
takip eden ilk iş günü teslim edilir.
Ancak, her ayın l’i (bir) ila 15'i (onbeş) arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden 3 (üç) iş günü içinde, 16 (onaltı) ila ay sonu arasında
karşılanan reçeteler ise takip eden 3 (üç) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılarak Kurum taşra teşkilatına teslim edilir.
4.2.2. Zamanında teslim edilmeyen reçetelerin inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten
itibaren başlar. Kuruma zamanında teslim edildiği halde Kurum tarafından hatalı kayıt yapılması ya da kayıt altına alınamama gibi nedenlerle ödeme geciktirilemez.
4.2.3.Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın)
eczacıya aittir.
4.3.Fatura inceleme ve ödeme
4.3.1.Eczacı, sözleşme yapılması/yenilenmesi aşamasında faturalarının kontrolünde örnekleme yönteminin kullanılıp kullanılmaması hakkında tercihini Kuruma
vereceği dilekçe ile bildirir. Tercihte bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi kabul edilmiş sayılır.
Örnekleme yapılarak fatura incelenmesi yöntemini kabul eden eczacı tarafından Kuruma gönderilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibaren en geç 60
(altmış) gün içerisinde “Ödeme Genelgesi”ne göre örnekleme yöntemiyle (A grubu, B grubu, C grubu için belirlenen oranlarda) incelenir ve inceleme sonucunda
tespit edilen hata oranı reçetelerin kendi gruplarına uygulanarak ödeme gerçekleştirilir. Örnekleme yöntemini kabul eden eczacılara 60 (altmış) günden önce avans
ödemesi yapılabilir.
Ayın 1 (bir) inci ve 15 (onbeş) inci günleri arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen kan ürünü ve hemofili reçetelerinin fatura bedelleri bir sonraki ayın ilk 3
(üç) iş günü, ayın 16 (onaltı) ncı ve ay sonu arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen reçetelerin fatura bedelleri ise bir sonraki ayın 12 (oniki) nci ve 15 (onbeş)
inci günleri arasında Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre incelenerek ödenir.
Kuruma teslim edilen örnekleme yöntemi ile incelenecek fatura eki reçeteler, reçete kontrol aşamasında herhangi bir kritere bağlı olmadan ve manuel müdahale
olmaksızın provizyon sistemince sadece bir sefer örnekleme yöntemi ile seçilerek çıktı alınır. Örnekleme yöntemi ile seçilen bu reçeteler eczacı tarafından sistemden
görülür.
Örnekleme yöntemini tercih etmeyen eczacı tarafından Kuruma teslim edilen fatura eki reçetelerin tamamı incelenerek, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış)
ıncı gün itibariyle “Ödeme Genelgesi”ne göre ödenir. Bu süreden önce avans ödemesi yapılmaz.
4.3.2. Kurumca iade edilen reçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) işgünü içerisinde Kuruma
teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri
ödenmez. Ödenmeyen bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme ait fatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Örnekleme yöntemini kabul eden
eczaneler için, ödenmeyen bedeller hata oranı tespitinde dikkate alınarak faturaya yansıtılır.
4.3.3. Kurum inceleme sonucunda tespit ettiği hata oranını, hata tutarını ve hatalı bulunan hususları eczaneye, provizyon sistemi üzerinden gönderilen mesaj yoluyla
bildirir.
4.3.4. Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının A grubu reçetelerde %3’ün, B grubu reçetelerde %5’in üzerinde
olması halinde provizyon sisteminden, eczacının ekranına 5 (beş) iş günü süreyle kırmızı bantlı uyarı yapılacaktır. Eczacı tarafından bu reçetelerin tamamının kontrol
edilmesinin uyarının yapıldığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin incelenmesi istenen gruptaki
tüm reçeteler incelenir. Bu madde gereği işlem yapılan eczacıya, daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde

alacaklarından mahsuben fatura tutarının %75’i oranında avans ödemesi yapılır, fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı
incelenerek geri kalan tutar ödenir.
Bu madde kapsamında eczacıya yapılan yersiz ödemeler, eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli
alacağı bulunmayan eczacılar için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.
4.3.5. Örnekleme yöntemini kabul eden eczacı tarafından, itiraz inceleme komisyonuna başvurulması halinde, Kurum tarafından örnekleme yöntemi ile yapılan
inceleme sonucunda belirlenen fatura tutarı için daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben
fatura tutarının %75’i oranında avans ödemesi yapılır. Fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenerek geri kalan tutar
ödenir.
Eczane itiraz inceleme komisyonu; sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev
yapan 1 (bir) sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere toplam 4 (dört) kişiden oluşur. Kararlar
oyçokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde genel müdürlükte oluşturulan itiraz inceleme üst komisyonuna gönderilir.
Genel müdürlük itiraz inceleme üst komisyonu; Kurumu temsilen 2 (iki) kişi, TEB’i temsilen 1 (bir) kişi olmak üzere toplam 3 (üç) kişiden oluşur. Kararlar oybirliği
ile alınır. Bu konuda huzur hakkı ödenmez.
Örnekleme yöntemini kabul etmeyen eczacının reçeteleri Kurum tarafından incelenir ve komisyona gerek kalmaksızın sonuçlandırılır.
4.3.6. Protokolün (5.3) numaralı maddesindeki fiillerin tespit edildiği reçetede fiili ilgilendiren reçete veya ilaç bedelleri ödenmez. Kurumca yapılan yersiz ödemeler
varsa, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Eczacının alacağının yersiz
ödeme tutarını karşılamaması veya alacağının olmaması halinde, genel hükümlere göre tahsil edilir.
4.3.7. Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve
doğabilecek diğer ferilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan
tutar eczacıya ödenir. Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.
5.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZAİ ŞARTLAR
5.1. Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir.
5.2. Savunma
Bu protokolün (5) numaralı maddesinde yer alan fiillerin tespiti halinde eczacıya 15 (onbeş) gün süre verilerek eczacının yazılı savunması istenir. Bu süre içerisinde
savunma verilmesi halinde savunması Kurum taşra teşkilatınca değerlendirilir. 15 (onbeş) gün içerisinde savunma verilmemesi halinde Kurumca işlemlere devam
edilir.
5.3. Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleşme yapılmayacak süreler
5.3.1. Reçetede yazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının
ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti
halinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
5.3.2. Eczacının Kuruma fatura ettiği reçetelerde bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın,
reçete sahibine veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı
olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak
hastanın ilacı aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.
5.3.3. Sözleşmesi feshedilen eczacıya ait reçetelerin Kurum ile sözleşmeli eczacı tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında
cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile
sözleşme yapılmaz.
5.3.4. Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda bir fatura döneminde ilaç bedelinin 5 (beş) katından az olmamak üzere 500
(beşyüz) TL cezai şart uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasında reçetenin karşılandığı tarihteki Kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu dikkate alınır.
5.3.5. Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart
uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme
yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü
geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
5.3.6. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payı tahsil
etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde
sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin,
ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde
hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda,
eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava
açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, poliklinik muayene katılım payı tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde
uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz. Provizyon sisteminde, eşdeğer ilaç uygulaması
nedeniyle oluşan fiyat farklarının eczane tarafından tahsil edilmediğinin tespiti halinde, bu madde hükmü uygulanır.
5.3.7. Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ilaçların kupürlerinin veya bedeli daha önce ödenmiş reçetelere ait kupürlerin Kuruma fatura edildiğinin
tespit edilmesi halinde 3.000 (üç bin) TL cezai şart uygulanır. Bu madde protokolün imzalanmasından itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir.
5.3.8. Kuruma fatura edilen reçetede ya da reçete ekinde bulunması gereken belgelerde (tıbbi bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) eczacı veya eczane çalışanları
tarafından tahrifat yapıldığının ve Kurum zararının oluştuğunun tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı
halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.
5.3.9. Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin
10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2

(iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme
sonucunda tespit edilmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.
5.3.10. Eczacı ya da eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte
rapor fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı
tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.
Ancak, söz konusu sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte raporun eczacı ya da eczane çalışanları dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma
fatura edildiğinin yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
5.3.11. Eczacı, Kurum ile Kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde
sözleşme feshedilir, 3 (üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı
odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapılır. Yargı kararı ile haksız
yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları
Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir.
5.3.12. Eczanenin muvazaalı olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin bulguların tespit edilmesi halinde durum ivedilikle İl Sağlık Müdürlüğüne ve TEB’e bildirilir. Kurum
gerekli incelemeleri yapar. Bu süreç içerisinde Sağlık Müdürlüğünden ve/veya TEB’den eczanenin muvazaalı olduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde sözleşme
feshedilir.
Eczanenin muvazaalı olarak işletildiğinin tespiti halinde sözleşme tarihinden itibaren Kurumca eczaneye yapılan tüm ödemeler geri alınır.
Sağlık Bakanlığı tarafından muvazaalı eczane işletmesi nedeni ile ruhsatnamesi iptal edilmiş eczacı ile 5 (beş) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
Kurumca eczanelerde yapılan denetimlerde eczacının mazeretsiz olarak eczanede bulunmadığının 3 (üç) kere tespiti halinde durum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.
İl Sağlık Müdürlüğünden eczanenin muvazaalı olduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde söz konusu karara göre işlem yapılır.
5.3.13. Bu sözleşmenin (7.3) ve (7.5) numaralı maddeleri kapsamındaki bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması halinde eczacıya 500 (beşyüz) TL cezai şart
uygulanır.
5.3.14. Eczacılar, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü
şahıslarla kurye şirketleri ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme
yapamaz. İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczacılara bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz.
Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da
yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde
Kurumca fesih yapılır. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar,
tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine
ihbar edilir.
Protokolün eki (EK-4) uyarınca Bölge Eczacı Odası koordinasyonluğunda yapılan reçete dağıtım işlemleri bu madde kapsamı dışındadır.
6. CEZAİ ŞART VE FESHE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
6.1. Bu protokol hükümleri ile ilgili olarak ceza hukuku açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
6.2. Hakkında suç duyurusunda bulunulan ve sözleşmesi feshedilen eczacı veya mesul müdür hakkında takipsizlik kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden
sonra talep halinde sözleşme yapılır.
6.3. Bu protokol hükümleri ile ilgili olarak hakkında suç duyurusunda bulunulan ve açılan Kamu davası sonucunda ceza mahkemesi tarafından beraat kararı verilen
eczacının beraat kararından sonra talebi halinde sözleşme yapılır.
6.4. Fiilin/fiillerin tekrar olup olmadığının tespitinde, tebligat tarihleri esas alınır, fiilin/fiillerin işlendiği tarihten geriye doğru Kurumla sözleşmeli olduğu süreler
dikkate alınarak son 1 (bir) yıla bakılır.
Uyarının eczacıya tebliğ edildiği tarihten sonraki 1 (bir) yıl içerisinde karşılanarak Kuruma fatura edilmiş olan reçetelerde, aynı fiilin tekrar işlendiğinin tespiti
halinde fesih işleminin gereği uygulanır.
6.5. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının tespiti halinde cezai şart, ilk tespit gibi
uygulanır.
Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde, uyarı yapılan aynı fiilin/fiillerin tekrarının tespiti halinde,
fiilin/fiillerin gerektirdiği fesih hükümleri uygulanmaz, yazılı uyarıyı gerektiren her fiil için eczacı uyarılır.
6.6. Eczacı tarafından, bu protokolün (5.3) numaralı maddesinde belirtilen fiillerden fesih gerektiren birden fazla farklı fiilin aynı veya farklı fatura döneminde tespiti
halinde yeniden sözleşme yapılması için bekleme sürelerinden uzun olan süre uygulanır.
6.7. Protokolün (5) ve (6.1) numaralı maddelerinde belirtilen fiiller nedeniyle Kurum tarafından yapılan cezai şart, uyarı ve fesih işlemleri, eczacının T.C. kimlik
numarası, eczanenin ve eczacının ismi, yapılan işleme esas protokol yılı ve ilgili protokol hükümleri ile fesih başlangıç tarihi ve süresi, tebligat masrafları TEB
tarafından karşılanmak üzere Türk Eczacıları Birliğine bildirilir.
6.8. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre içinde sözleşmesi feshedilen eczacının yeni bir isimle veya başka bir adreste eczane açması, eczane devir alması veya
mesul müdür olarak görev alması halinde eczacı ile sözleşme yapılmaz.
6.9. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre dolduğunda, feshe ilişkin yargı süreci devam etse dahi eczacının talebi halinde sözleşme yapılır.
6.10. Bu protokolün yürürlük tarihinden önceki dönemlerde geçerli olan protokol hükümlerine göre Kuruma fatura edilen ve kontrolleri Kurum tarafından bu
protokol yürürlük tarihinden sonra yapılan reçeteler için, ya da reçete kontrolleri yapılmış olmakla birlikte fesih ile ilgili işlemleri henüz tamamlanmadığı durumlarda
tespit edilen fiil/fiiller için Kurumca ilgili protokol hükümleri uygulanır.
Ancak eczacı tarafından Kurumdan yazılı olarak talep edilmesi halinde, bu protokol hükümleri uygulanır.
6.11. Bu protokolün yürürlük tarihinden önce geçerli olan protokol hükümlerine göre sözleşmesi feshedilen ve Kurum aleyhine feshe ilişkin dava açmış ve ihtiyati
tedbir kararı almış eczacı ile ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde ihtirazı kayıtla sözleşme devam eder.
Ancak ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve/veya davanın reddedilmesi halinde sözleşme feshedilir ve fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre uygulanır.

6.12. Bu protokolün yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen eczacının yazılı talebi
halinde; Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümler
uygulanır.
Bu protokolün yürürlük tarihinden önce (5.3) numaralı maddede sayılan fiillerden dolayı sözleşmesi feshedilen eczanelerin yazılı talebi üzerine, bu protokoldeki cezai
şart ve fesih hükümleri uygulanır. Ancak eczanenin feshine ilişkin fiil için; bu protokol hükümlerinde eczacının yazılı olarak uyarılması ve/veya “tekrarı halinde”
yeni bir yaptırım belirtilmiş ise, bu protokolün yürürlük tarihinden önce yapılmış fesih işlemi “yazılı olarak uyarı” ve/veya fesih işlemine esas fiil ise tekrara dayalı
yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul edilir.
Bu madde hükmü uygulanırken daha önce Kuruma devredilen kurumlar ile yapılan protokoller gereği sözleşmesi feshedilen eczacı için, fesih tarihinden itibaren
geçen süre bu protokol hükümlerine göre sözleşme yapılmayacak süreden düşülür.
6.13. Kurum, herhangi bir şikayet ya da tespit ettiği bir husus nedeniyle gerekçeli olarak, bu protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak
olan da dahil olmak üzere, Kurum müfettişleri, Kurumun kontrol ve denetim ile görevli memurları ve Kurum yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum
yetkilileri tarafından yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar Kurumun ilgili birimine bildirilir. Kurum
yetkilileri tarafından eczane içinde yapılacak inceleme ve denetimler Bölge Eczacı Odalarınca görevlendirilecek denetçi eczacı ile birlikte yapılır. Bölge Eczacı Odaları,
Kurumun denetçi eczacı görevlendirilmesine dair yazılı taleplerini karşılarlar. Bu talebin karşılanmaması halinde denetim Kurum elemanlarınca gerçekleştirilir.
6.14. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilen yasal denetçiler tarafından eczanede yapılan denetimlerde bu protokolde sözleşmenin feshini
ve/veya cezai şart gerektiren hususlarının tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde, bu durum Kurum tarafından değerlendirilerek fesih hükümleri ve süreleri ile
cezai şartlara ilişkin işlem yapılır.
6.15. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan denetimlerde, bu protokolde sözleşmenin feshini ve/veya cezai şartı gerektiren
hususların tespiti halinde bu hususlar Kuruma bildirilir. Kurum tarafından değerlendirilerek yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şarta ilişkin işlem
yapılır. Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan
işlemlerin yargı kararı ile haksız olduğuna ilişkin karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk
Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.
6.16. Cezai şart, uyarı ve feshe ilişkin işlemlerde tebligat tarihi esas alınır.
6.17. Bir fatura dönemi için uygulanacak cezai şartın hesaplanması reçete bazında yapılır. Bir reçetede birden fazla usulsüz fiilin tespit edilmesi durumunda cezai
şartlardan en yüksek olanı esas alınır.
Bir fatura döneminde cezai işlem gerektiren birden fazla reçete tespit edilmesi halinde belirlenen cezai şartlar her bir reçetedeki tespit için ayrı ayrı hesaplanıp bu
bedeller toplanmak suretiyle tahsil edilir.
Cezai şartlar reçete/ilaç bedelinden az olamaz. (Bu maddenin uygulanmasında Protokolün (5.3.4.) numaralı madde hükmü hariçtir.)
Kurumca uygulanacak cezai şart tutarının her fiil için 250 (ikiyüzelli) TL’den az olması halinde, alınacak cezai şart bedeli 250 (ikiyüzelli) TL olarak uygulanır.
Belirtilen aynı fiilin/fiillerin son 1 (bir) yıl içinde tekrarlandığının tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart bedeli her fiil için 500 (beşyüz) TL olarak uygulanır.
6.18. Kurumca cezai şartların eczacıya tebliğinde, tespit edilen her bir fiil ve her cezai şart tutarı açıkça belirtilir. Fiillerle ilgili cezai işlemin tebliği aşamasında tüm
tespitler yazılı olarak bildirilir.
6.19. Cezai şartın tutarı, eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Eczacının alacağının cezai şart tutarını karşılamaması veya alacağının
olmaması halinde, ceza miktarı genel hükümlere göre tahsil edilir.
6.20. Konusu suç teşkil eden hususla ilgili bu Protokolün (6.1) maddesi uyarınca hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulan ve kamu davası
açılarak dava sonucunda suçu sabit görülen eczacıya ilgili madde gereğince fesih cezası uygulanır.
7. PROTOKOLE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
7.1. Kurumla eczane arasında bu protokol esaslarına göre sonraki her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenecektir. Kurum ile TEB arasında yapılacak ek protokol veya
protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczacı bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kurum, protokol hükümlerini kabul eden ve başvuru formunu
getiren her eczacı ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenlerin fesih süreleri boyunca ve muvazaalı olarak açıldığı kanıtlanan eczaneler hariç)
sözleşme yapar. Eczacı sözleşmede protokol hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile yazacaktır.
7.2. Kurum tarafından eczacıya yapılacak tebligatlar sözleşmede belirttiği adresine, eczacı tarafından Kuruma yapılacak bildirimler ise Kurumun taşra teşkilatına
yapılır. Tebligatlar, 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümlerine göre ve iadeli taahhütlü olarak yapılır.
7.3. Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar, eczacıya yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde eczacı adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslim
edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde yazılı olarak Kurumun taşra teşkilatına bildirir. Aksi halde bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
7.4. Eczanenin unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvan değişikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklik ve/veya ayrılış tarihinde eczacı
tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur. Mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması
halinde sözleşme devam eder ve reçete girişi açılır, aksi halde sözleşme feshedilir.
7.5. Eczanenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer, Kapanış işlemi 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilir.
7.6. Kapanma tarihine kadar eczane tarafından karşılanan reçeteler protokolün (4.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kuruma teslim edilir. Bu faturalar Kurum
tarafından öncelikli olarak kontrol edilir ve bedelleri (4.3) numaralı maddesi esaslarına göre ödenir.
7.7. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucu Protokol hükümlerine göre eczacıya iadesi gereken reçeteler, Kurumca ödemeli olarak gönderilir. Bu reçeteler eczane
tarafından Kuruma kargo ile veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir.
7.8. Eczacı, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.
7.9. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar eczacı tarafından karşılanır.
7.10. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu süre zarfında işleme alınmış olan fatura/faturalar ve eki belgeler, sözleşme hükümlerine göre
sonuçlandırılır.
7.11. Protokol hükümleri ancak tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir.
7.12. Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalanması halinde eczacıya ait;
- Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),
- Ruhsat fotokopisi,

- İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (yeni açılan eczaneler hariçtir),
- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.
7.13. Sözleşmenin yenilenmesi halinde;
- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form,
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.
7.14. Kurumla sözleşme imzalayan eczacıya provizyon şifresi verilir. Sözleşmeli eczane aynı sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar şifre talebinde
bulunduğunda her bir şifre için 50 (elli) TL bedel tahsil edilir.
7.15. Eczacılar, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak, bu protokolün tüm maddelerini, sayfalarını ve
eklerini içeren TEB tarafından bastırılmış ve her sayfası eczacı tarafından imzalanmış “Tip Sözleşmesini” (EK-1) kullanırlar. Eczanenin yapacağı indirim oranının
tespiti amacıyla Protokolün eki (EK-5) formunun bir örneği Kurum taşra teşkilatına ibraz edilecektir.
7.16. Sözleşmeler 01/03/2012 tarihine kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesi
feshedilmiş sayılır.
7.17. Bu protokolün sözleşme metni olarak basım ve dağıtımı Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılır. Sözleşme bedeli eczanelerin bir önceki yıl satış hasılatına göre
kademeli olarak TEB merkez heyetince belirlenir. Ayrıca Kurumca talep edilmesi halinde kitap, broşür vb. dokümanların basım ve dağıtımı Türk Eczacıları Birliği
tarafından yapılır.
7.18. Eczacının yazılı müracaatı halinde kesinleşmiş dönemlerle ilgili kesinti oranlarını ve tutarlarını gösteren bir belge eczacıya verilir.
8.YETKİLİ MAHKEME
8.1. Bu Protokolün uygulanmasında Kurum ile TEB arasında doğan uzlaşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
8.2. Taşra teşkilatı ile eczaneler arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜK
9.1. Bu protokol 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe girer. Protokol 01.07.2015 tarihine kadar geçerlidir. Yeni dönem Protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 1
(bir) ay önce başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncaya kadar
bu protokol hükümleri geçerlidir.
10.YÜRÜTME
10.1. Bu protokolün yürütümü Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılır.
Kurum ve TEB arasında 3 (üç) er kişilik yetkililerden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon Ocak, Mayıs, ve Eylül aylarının ilk haftasında toplanır.
Protokolün/sözleşmenin yürütülmesindeki aksaklıkları ve itirazları değerlendirerek karara varır. Komisyon protokolde revizyon yapılması halinde söz konusu
hususları yazılı olarak tutanak altına alır. Taraflar 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, bu protokolü feshetme hakkına sahiptir.
10.2. Bu protokol içeriği sözleşmenin yürütümü Kurum taşra teşkilatı tarafından yapılır.
10.3. 15 (onbeş) sayfa, iki nüsha ve 5 (beş) eki belge olarak düzenlenen bu protokol, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası TEB’de bir
nüshası da Kurumda saklanacaktır.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
EK-1

Sosyal
Güvenlik
Kurumu
ile
……………………………………..…………………………………………………………............................................................................................................... adresinde
faaliyet
gösteren …………………..…………………………………….…..……….............................................................. Eczanesi sahibi
ve mesul müdürü
………………..………………………..………….……………………arasında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliğinin ortaklaşa imzaladıkları protokol esaslarına
uygun olarak hizmet sunulması amacıyla iş bu sözleşme yapılmıştır.
Bu sözleşme; Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarından yararlandırılanların tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve tedavileri sonucunda
düzenlenecek reçetelerdeki muhteviyatın ……….............................................................................................. Eczanesinden ...../..../........ tarihinden itibaren protokolde
belirlenen hükümlere göre, (yüzde...........) oranında indirim uygulanmak suretiyle alınmasını kapsar.
Kurum ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılacak Ek Protokol/Protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczaneler bu düzenlemelere uymakla
yükümlüdür.
ECZANE
T.C Kimlik No:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Diploma No:

EK-2
………………….. ECZANESİ
Eczacı adı :
Adres :
............................ ilacı yerine ……
........................ ilacını veriyorum, eşdeğeri olduğunu
onaylıyorum.
İMZA
……… adet ……. ml enjektör aldım.
....... kalem ........ kutu ilacı aldım
İlacı alan
İMZA

EK-3
........................................................... ECZANESİ REÇETE LİSTESİ
(Yurt Dışı Sigortalıları Ve Hak Sahipleri İçin Düzenlenecektir)
İLİ :
İLÇESİ :
ECZACI ADI KODU :
ECZANE ADRESİ:
TEL NO :
REÇETE SAYISI :
REÇETE DÖNEMİ :
TOPLAM İLAÇ KALEM ADEDİ :
REÇETE BAŞINA ÖDENEN ORTALAMA KALEM ADEDİ:
ORTALAMA REÇETE TUTARI :
FATURA TOPLAM TUTARI :
SIRA NO

SOYADI ADI

REÇETE SAHİBİNİN
SİCİL NO TAHSİS NO

YAKINLIK DURUMU

ÇALIŞTIĞI KURUM
ÜNİTESİ
(MEMUR)

TARİHİ

SERİ NO

REÇETENİN
TUTARI

İSKONTO TUTARI

KATKI PAYI TUTARI

EK-4
Bu protokolün (3.7.) numaralı maddesi kapsamında yer alan reçeteler, Kurumla tip sözleşme imzalayan eczaneler tarafından aşağıda belirtilen esas ve usuller
çerçevesinde karşılanacaktır.
1.

Eczacılar, protokolün (3.7.) numaralı maddesinde yer alan reçeteleri karşılarken, TEB Merkez Heyeti tarafından oluşturulan yazılım programında yer
alan farklı grup uygulaması ve sıralama sistemi uyarınca işlem yapacaklardır.

2.

Sıralamaya girmek istemeyen eczacılar, Bölge Eczacı Odasına yazılı başvuruda bulunur. Bunun dışındaki eczacılar, kota üst limiti esasına göre
kapsamdaki reçeteleri karşılar.
Bu reçetelerde kota üst limiti, bölgesel kriterler göz önünde bulundurularak her grup için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından belirlenir.
Reçetelerin bölünememesi nedeniyle sıralama limitinin aşılması halinde limit üstü tutar, eczanenin bir sonraki sırasının kotasından düşülecektir.
Sıralama, eczane isimlerinin o il/ilçedeki alfabetik dizilişi esas alınarak oluşturulur ve kura ile belirlenecek harften başlar. Sıralamanın oluşturulmasından
sonra sisteme dahil olacak eczacılar mevcut sıranın sonuna eklenir.
Sıralamada yer alan eczacılar, gerekli iletişimin sağlanabilmesi için aktif olarak kullandıkları en az bir sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, faks
numarası ve elektronik posta adresini eczacı odalarına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde üç gün içinde
güncel bilgi eczacı odasına yazılı olarak bildirilir.
Sıralamaya dahil olup kotası dolmayan ve Kurumla sözleşmesi bulunan her eczacı bu kapsamdaki reçeteyi karşılar.
Sıralamada yer alsın ya da almasın Kurumla sözleşmesi bulunan her eczacı, kapsamda yer alan reçetenin eczanesine gelmesi halinde reçete hakkında
eczacı odasına/bürosuna veya eczacı odası temsilcisine bilgi vermekle yükümlüdür.
Bu sisteme dahil olmayan veya sistemde yer almakla birlikte kotası dolan eczacı tarafından bildirilen reçete, eczacı odası veya temsilcisi tarafından
sıradaki eczaneye iletilir. Sisteme dahil ve kotası dolmayan sıradaki eczacı, reçete muhteviyatını en kısa süre içerisinde hastaya veya hastaya ulaştırılmak
üzere eczacı odasına/temsilcisine/bürosuna veya reçetenin geldiği eczaneye ulaştırır.
Eczacı, o an için eczanesinde mevcut olmayan reçete muhteviyatı ilacı bulabilmek için azami gayreti gösterir. Ecza depolarından sorulan ve depolarda
bulunmadığı faks veya yazılı olarak eczacıya bildirilen ilacın yer aldığı reçete eczacı tarafından eczacı odasına/bürosuna veya temsilcisine bildirilir. Reçete
muhteviyatı ilacın depolarda da bulunmadığı ve bu nedenle temin edilemediği hastaya/hasta yakınına bildirilir.
Medula Eczane Programında bu sıralamaya tabi reçetelerin ayrı fatura edilmesi için gerekli düzenleme yapılır. Ayrıca Türk Eczacıları Birliği Merkez
Heyeti tarafından hazırlanan yazılım programı ile sistemin sağlıklı işlemesinin takip ve kontrolü yapılır.
İlaçların hastaya tesliminden sonra eczacı, karşıladığı reçeteyi onay için eczacı odasına teslim eder. Onay işlemleri eczacı tarafından yapılır, kesinlikle
hastaya/hasta yakınına yaptırılmaz. Eczacı odası onayı bulunmayan bu sistem kapsamındaki reçete bedelleri Kurum tarafından ödenmez.
Kapsam dahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk tespitte yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sisteme dahil tüm
sıralardan 6 (altı) ay süreyle çıkarılır.
Bu esas ve usullere uymadığı tespit edilen eczacılara reçete bedeli tutarında para cezası verilir.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Kurumla mutabakat sağlayarak aşağıdaki sıralı dağıtım listesine ilaç eklemesi yapabilir.
15. Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıda belirtilmiştir.
a- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c- Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz
faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,
h- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
ı- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
i- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
j- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında
okuyan öğrencilerin reçeteleri
k- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
l- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.
EK–5
ECZANE BİLGİ FORMU
ECZACININ
UNVANI

: ……………………………………….. ECZANESİ

ADI SOYADI

: ………………………………………..

VERGİ KİMLİK NO

: ………………………………………..

T.C. KİMLİK NO

: ………………………………………..

YILI

SATIŞ HASILATI
(KDV HARİÇ TL)

GELİR VERGİSİ MATRAHI
(TL)

TAHAKKUK EDEN
VERGİ (TL)

ÖDENEN VERGİ (TL)

20…

Not: Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine onaylatılacaktır.

03 Şubat 2012
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin KARAKÖK ziyaret edildi, yeni görevinde başarılar
dilendi. Bu ziyarete Oda Başkanı M. İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz PULGU,
Sayman A. Haluk BULGUR, Yönetim Kurulu Üyesi Kahraman ÖZSARAÇ, Ragıp Oktay
KALE, Güler DİNÇER, F. Yeşim TURAL katıldı.

09 Şubat 2012
İlaç Dışı Ürünler Komisyonu’nun düzenlediği “Etkili Satış Yöntemi” konulu Eğitim
toplantısı yapıldı. Bu toplantıya 65 kişi katıldı.

Değerli Meslektaşlarım;
09.02.2012 Perşembe günü İlaç Dışı Ürünler Komisyonu’nun düzenlediği “Etkili Satış Yöntemi” konulu toplantı yapılacaktır.
İlaçla ilgili son gelişmelerden sonra eczacılarımızın ilaç dışı ürünler ve kişisel gelişim eğitimlerine; daha fazla önem vermesi
gerekmektedir. Katılmak isteyen eczacılarımızın 08.02.2012 saat 17.00’ye kadar Eczacı Odası’na bilgi verilmesi rica olunur.
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
Tarih: 09 Şubat 2012
Yer: Eczacı Odası Toplantı Salonu
Eğitim Programı:
Saat: 10.00 – 12.00 Etkili Satış İlişki Yöntemi
Saat: 12.00 – 13.00 Öğle Arası
Saat: 13.00 – 15.00 Etkili Satış İlişki Yöntemi

09 Şubat 2012
Kilis İl Sağlık Müdürüne ziyarete gidildi. Bu ziyarete Oda Başkanı M. İrfan DEMİRCİ,
Sayman A. Haluk BULGUR, Yönetim Kurulu Üyesi Kahraman ÖZSARAÇ katıldı.
16 Şubat 2012
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinde yapılan SUT Komisyonu toplantısına katılım
oldu. Bu toplantıya Oda Başkanı M. İrfan DEMİRCİ ve Genel Sekreter Filiz PULGU
katıldı.

18 Şubat 2012
Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Eğitim programları içerisinde yer alan;
“ASTIM” konulu eğitim programı odamızda yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutay DEMİRKAN’ın sunduğu bu eğitime çevre
illerden eczacıların da katılımıyla 43 eczacı katıldı.

Değerli Meslektaşlarım;
Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Eğitim programları içerisinde yer alan; “ASTIM” konulu eğitim programı 18 Şubat
2012 tarihinde Odamızda yapılacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Kutay DEMİRKAN’ın sunacağı “Ürtiker, ayırıcı tanı ve
tedavisi, astımda inhaler tedavi, akut astım tedavisi ve atağı, anafilâksi, alerjik rinit,Allerjik Hastalıkların Tedavisi ve Korunma” ile ilgili
bilgilendirmeyi amaçlayan, 1 günlük ücretli eğitime katılmak isteyen eczacılarımızın 15.02.2012 günü mesai bitimine kadar odamızı
arayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Bilgilerinize sunar gereğini rica ederim.
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
Not: Eğitim Kayıt Ücreti 60,00 TL.’dir.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ

‘‘ASTIM’’ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
Konuşmacı:
09:00-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-15:30
15:30-17:30

Doç.Dr. Kutay DEMİRKAN - Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Klinik Eczacılık/Farmasötik Bakım – Genel Bakış
Kahve Arası
Astım Tedavisi ve Eczacının Rolü
Öğle Yemeği
Astım Tedavisinde Farklı Dozaj Formlarının Kullanımı
Ölçülü Doz İnhaler-Kuru Toz İnhaler-Volumatik/Spacer-Pikflovmetre
Kahve Arası
Astım Vaka/Etüt Çalışmaları

20 Şubat 2012
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İle Sağlık İşleri İl Müdürü ve Müdür Yardımcısı
odamızı ziyaret etti. Yapılan bu ziyarette 2012 yılı

protokolünün genel bir

değerlendirilmesi yapılarak meslektaşlarımızın yaşamakta olduğu sorunlar hakkında
görüşüldü. Bu toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı.
22 Şubat 2012
Odamız tarafından meslektaşlarımıza yönelik Dijital Fotoğraf Eğitim semineri
düzenlendi. GAFSAD’ın (Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği) katkılarıyla yapılan
bu eğitim 8 hafta sürmüştür. Bu eğitime toplam 33 kişi katılmıştır.

Değerli Meslektaşlarım,
Odamız tarafından meslektaşlarımıza yönelik Dijital Fotoğraf Eğitim Semineri düzenlenmektedir.
GAFSAD’ın (Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği) katkılarıyla yapılacak olan eğitim, 8 hafta sürecektir. Bu kursa katılmak
isteyen meslektaşlarımızın 17.02.2012 tarihine kadar odamızı arayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla;
Dijital Fotoğraf Eğitim Semineri içeriği:
 Kısaca Fotoğraf Tarihi
 Fotoğraf Makineleri ve Objektifler
 Diyafram-Örtücü ve Alan Deriliği
 Filmer, ISO ve Pozlama
 Işık ve Renk
 Çekim Teknikleri ve Uygulamaları

 Fotoğrafta Kompozisyon
 Bilgisayarda Fotoğraf Düzenleme

Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
Başlangıç Tarihi: 22 Şubat 2012 (Eğitimler her hafta çarşamba günleri saat 19.00 yapılacak ve 8 hafta sürecektir
Yer: Gaziantep Eczacı Odası

25.02.2012
Eczane Teknisyenlerine yönelik “Nemlendiriciler ve OTC Ürünlerinin Eczanelerde
Konumlandırılması ve Bağlantılı Satış Teknikleri” konulu eğitim toplantısı yapıldı. Bu
eğitime 25 kişi katıldı

Değerli Meslektaşlarım
Odamız ilaç Dışı Ürünler Komisyonun katkısıyla kişisel gelişim programları çerçevesinde eczane teknisyenlerine yönelik
“Nemlendiriciler ve OTC Ürünlerinin Eczanelerde Konumlandırılması ve Bağlantılı Satış Teknikleri” konulu eğitim toplantısı
yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
Tarih: 25.02.2012 Cumartesi
Saat: 10.00-12.00 arası
Yer: Eczacı Odası Toplantı Salonu

21-22 Şubat 2012
Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Başkan M. İrfan DEMİRCİ katıldı.
İmzalanan SGK protokolü şartları görüşüldü.
27 Şubat 2012
İlaç Durum komisyonu toplantısına katılım oldu. Bu toplantıya oda Başkanı M. İrfan
Demirci ve Genel Sekreter Filiz PULGU katıldı. Stok zararları hakkında görüşmeler
yapıldı.

Aynı gün Türk Eczacılar Birliğinde Kooperatifler Birliği toplantısına H. Zühal ÖNGEN
katıldı.
Toplantıda katılımcılar kooperatiflerle ilgili bölgelerinde yaşadıkları sorunları ortaya
koydular. Eczacılar arasında kooperatif bilincinin yayılması, özellikle yeni eczacıların
kooperatifler hakkında bilgilenmelerinin sağlanması ve farkındalık yaratma çalışmaları
yapılması konularında görüş birliğine varıldı. Kooperatiflerin, sadece dağıtım kanalı
olmaktan çıkartılarak, artık üretimde de yer almaya başlaması gerekliliği üzerinde
duruldu. Olumlu bulunan bilgilendirme toplantılarının devam etmesi gerektiği hakkında
ortak görüş bildirildi.
28 Şubat 2012
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yenileyen eczanelerin sözleşmeleri toplu olarak
Genel Sekreter Filiz Pulgu tarafından kuruma teslim edildi.

01 Mart 2012
İlaç Dışı Ürünler ve Eğitim Çalışma Gruplarının ortak düzenlediği kişisel gelişim ve
eğitim programları kapsamında, Pfizer desteği ile toplantı yapıldı. Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Ufuk MEMİŞ ve Ecz. Mehmet MÜDERRİSOĞLU’nun sunumlarının yapıldığı
toplantıda “Sigaranın Zararlarının Önlenmesi, Tedavisi ve Eczacının Rolü” konusunda
bilgiler verildi. Eğitime 76 eczacı katıldı.

06 Mart 2012
İlaç Dışı Ürünler ve Eğitim Çalışma Gruplarının ortak düzenlediği kişisel gelişim ve
eğitim programları kapsamında “Eczanede marka bilinci yaratmak ve eczane
çalışanlarının hukuki sorumluluğu” konulu Numil Eğitimi yapıldı. Bu eğitime 44 eczacı
katıldı.

Değerli Meslektaşlarım;
İlaç dışı ürünler ve eğitim komisyonlarının ortak düzenlediği kişisel gelişim ve eğitim programları aşağıda belirtilmiştir.
Katılmak isteyen meslektaşlarımızın odaya kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, katılım sınırlıdır.
Bilgilerinize sunar gereğini rica ederim.
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
01/03/2012
Konu:

Pfizer Eğitimi
Sigaranın zararları, tedavisi ve eczacının rolü

Katılımcılar:
Saat:
Yer:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Memiş - Ecz. Mehmet Müderrisoğlu
18:30
Tuğcan Oteli Toplantı Salonu

06/03/2012
Numil Eğitimi
Konu:
Eczanede marka bilinci yaratmak ve eczane çalışanlarının hukuki sorumluluğu
Katılımcı: PTMS Eğitim Danışmanlık
Saat:
10:00 (Tüm gün sürecektir.)
Yer:
Gaziantep Eczacı Odası Toplantı Salonu
30/03/2012
Pfizer Eğitimi
Konu:
Eczanede karlılığın sırları, Sigaranın Göğüs Hastalıkları üzerine etkisi.
Katılımcı: Prof.Dr. Esra UZASLAN (Göğüs Hastalıkları Uzmanı-Uludağ Üniversitesi)
Murat SELÇUK-Marka Eğitim Danışmanlık Proje Şirketi
Saat:
10:00 (Tüm gün sürecek.)
Yer:
Tugcan Oteli Toplantı Salonu

06 Mart 2012
Türk Eczacıları Birliği bünyesinde kurulan İlaç Dışı Ürünler Komisyonu’na Yönetim
Kurulu Üyesi R. Oktay KALE, F.Yeşim TURAL ve Funda KARAYILAN katıldı. “İlaç Dışı
Ürünler ve Dermokozmetik ürünlerle ilgili eczanelerde hizmet sunumu ve satış
konusunda neler yapılabilir” konusu üzerinde durum değerlendirilmesi yapıldı. Ayrı bir
yürütme kurulunun yapılandırılması kararlaştırıldı. 6 eczacı odasının temsilcilerinden bir
yürütme kurulu oluşturuldu. Bu kurulda Gaziantep Eczacı Odası adına Uzm. Ecz. Funda
KARAYILAN görev aldı.

08 Mart 2012
Başkanlar Danışma Kurulu Ankara’da TEB’de toplandı. Toplantıya Başkan M. İrfan
DEMİRCİ ve Genel Sekreter Filiz PULGU katıldı.

12 Mart 2012
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde toplantı yapıldı yapılan bu toplantıya Başkan
M. İrfan DEMİRCİ katıldı. Yeni imzalanan protokol ve maddeleri görüşüldü.
09-10-11 Martta Antalya Kızılağaç’ta EDAK Ecza Kooperatifi, 13-14-15 Martta Antalya
Belek’de Selçuk, As ve Hedef Ecza Depolarının düzenlediği fuarlar yapıldı. Fuarlara
bölgemizden çok sayıda eczacı katıldı.

17 Mart 2012
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
katıldığı, odamız üyelerinin de sıralamada yer aldığı, Vergi Dairesinin Düzenlediği “Vergi
Rekortmenleri Ödül Töreni’ne Başkan M. İrfan DEMİRCİ katıldı.

20 Mart 2012
Güneydoğu Uluslararası Sağlık Federasyonu’nun (GUSAF), Tıp Bayramı dolayısıyla
Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği kokteyl ve plaket törenine Başkan
M. İrfan DEMİRCİ ve Genel Sekreter Filiz PULGU katıldı.

21 Mart 2012
Türk Eczacıları Birliği 38. Dönem Merkez Heyeti Bünyesinde oluşturulan “Kamu
Eczacıları Komisyonu” toplantısına Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde görev
yapan İpek Tuba EKER katıldı.
Kamudaki eczacıların yaşadıkları sıkıntıların en önde gelenleri olan; görev tanımı, özlük
hakları, döner sermaye katsayı sıkıntısı ile ilgili tartışmalar yapıldı. Buna bağlı olarak;
1-Özlük Hakları
2- Mesleki haklar ile ilgili iki ayrı alt komisyon kuruldu.

23 Mart 2012
Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Bir tarafından yönetim kurulu
ve kooperatif üyesi eczacılara Güney Ecza Koop ve projeleri konusunda bilgilendirme
yapıldı.

24 Mart 2012
EDAK Ecza Kooperatifi ve Güney Ecza Kooperatifi Gaziantep Şubesi’nin açılış töreni
yapıldı. Açılış törenine Vali Yardımcısı, TEKB Başkanı ve Edak Ecza Kooperatifi
Başkanı, Güney Ecza Kooperatifi Başkanı, bölge eczacı odalarının (Mersin, Adana,
Hatay) başkan ve yöneticileri, kooperatiflerin Adana ve Mersin şube müdürleri ve
çalışanları, ilimizde bulunan diğer depoların yöneticileri, eczacılar, eczane destek
personeli kooperatif çalışanları katıldı.

27 Mart 2012
Türk Eczacıları Birliği bünyesinde kurulan 6197 Sayılı Yasa Komisyonu’nun birinci
toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Komisyon Üyesi M. İrfan DEMİRCİ katıldı.

28 Mart 2012
Türk Eczacıları Birliği 38. Dönem Merkez Heyeti Bünyesinde oluşturulan Eczane
Standardı Geliştirme Komisyonu 1. Toplantısı Türk Eczacıları Birliği’nde yapıldı. Bu
toplantıya komisyon üyesi olarak seçilen Güler DİNÇER ve M. Ali DAYI katıldı.

29 Mart 2012
Türk Eczacıları Birliği 38. Dönem Merkez Heyeti Bünyesinde oluşturulan Bilim
Komisyonu Toplantısına Serdari DALSÜREN katıldı.

29 Mart 2012
Yeşil Kart Hak Sahiplerinin 21 Temmuz 2012’den önce elektronik rapor alamamalarına
rağmen, faturalardan kesinti yapan SGK ile ilgili olarak başlatılan çalışmalar sonuç
verdi. Gaziantep Eczacı Odası öncülüğünde yapılan çalışmalardan sonra, geçersiz

sayılan raporların süreleri sonuna kadar geçerli olması sağlanmış ve eczacıların
kesintileri iptal edilmiştir.
YİBO, polis koleji ve askeri liselerde okuyan öğrencilerin Ocak-2012 dönemi
reçetelerinin Medula Sistemi'ne kaydedilmesi konusunda yayımlanan 2011/69 nolu
genelge sonucunda, 1-17 Ocak tarihleri arasında karşılanan reçetelerde sıkıntı
yaşanmıştı. Konunun TEB’e bildirilmesi ile başlatılan girişimlerle bu tarihler arasında
karşılanan reçetelerin kaydı için 29-31 Mart 2012 tarihleri arasında medula sisteminin
açılması sağlanmış ve sorun çözümlenmiştir.

29 Mart 2012
İl Sağlık Müdürlüğü’nde Muvazaa Kurulu toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Oda Saymanı
A. Haluk BULGUR katıldı.

30 Mart 2012
TEB Dora Otelde Saymanlar toplantısı yapıldı. Bu toplantıda;
- İktisadi İşletme ve Kuruluşu,
- Mizan Denetimi
- Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi
- Odalar ve Eczanelerde Muhasebe Uygulama Örnekleri
- Oda Saymalarının Görev ve Yetkileri
- Saymanlık adresine gönderilen soruların cevaplanması,
- Diğer soru ve cevaplar konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya Sayman A. Haluk
BULGUR katıldı.

02 Nisan 2012
38. Dönem Merkez Heyeti 4. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı TEB Dora Otel’de
yapıldı. Bu toplantıya Başkan M. İrfan DEMİRCİ ve Genel Sekreter Filiz PULGU katıldı.

04 Nisan 2012
Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümü ile görüşme yapıldı. Başkan M.
İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz PULGU, Yönetim Kurulu Üyesi Kahraman
ÖZSARAÇ ve Denetleme Kurulu üyesi H. Vural TUNALI katıldı. Üniversite hastanesinin
diyaliz bölümünden çıkan reçetelerin odamız tarafından tevzi edilmesi ile ilgili talepleri
görüşüldü.

05 Nisan 2012
Protokolün 3.7 Maddesi kapsamına alınan ve belirli limitlerle karşılanacak ilaçlar için
hazırlanan protokol imzalandı.
Türk Eczacıları Birliği Kamu Eczacıları Komisyonu toplantısına katılan Ecz. İpek Tuba
Eker kamuda görev yapan eczacılar ve Yönetim Kuruluna toplantı ile ilgili bilgi verdi.

06 Nisan 2012
SGK ile sözleşme imzalayan eczanelere ait, Maliye onaylı 2011 satış hâsılat belgeleri
eczacı odasında toplanmıştı. Bu belgeler toplu biçimde SGK İl Müdürlüğü’ne teslim
edildi.

12 Nisan 2012
Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası duyuruldu. Sosyal
bir sorumluluk olan bu kampanyaya katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. .

Değerli Meslektaşlarım;
Şahinbey Belediyesi Demokrasi Meydanı’nda Bir Günde En Fazla Kan veren İl olma rekorunu kırmayı hedeflemektedir.
Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen bu sosyal sorumluluk projesini destekliyor ve 12.04.2012 Perşembe günü 09.00 ile
19.00 saatleri arasında Demokrasi meydanında yapılacak olan bu Kan Bağışı kampanyasına meslektaşlarımızın da destek vermesini
bekliyoruz.
Bilgilerinize sunar gereğini rica ederim.
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
14 – 15 Nisan 2012
Tıbbi Cihazlar ve Medikal Ürünler Konulu 2 gün süren eğitim yapıldı. Bu eğitime toplam
54 eczacı katıldı.

TİTUBB EĞİTİMİ

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisinin düzenlediği, Tıbbi Cihazlar ve Medikal Ürünler Konulu 2 gün sürecek olan
eğitim 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde bölgemizde yapılacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapmış olduğumuz protokolün 3.14 maddesi gereği kurumca belirlenecek bazı medikal
malzemeler sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir. Eğitim programında; Eczane ve hastanelerde bulunan tıbbi cihazların tanımı,
sınıflandırılması ve EC direktifi, eczane ve hastanelerde bulunan tıbbi cihazlar, medikal ürünler, sağlık aksesuarları, radyoaktif olan ve
olmayan tıbbi gazlar, CE işareti ve yönetmelikler, yasal düzenlemeler, tıbbi cihazların sterilizasyonu, tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin
üretimi ve kalite kontrolü konuları üzerinde durulacaktır.
Bu eğitime katılmak isteyen meslektaşlarımızın 12 Nisan 2012 Tarihi mesai bitimine kadar odamızı arayarak kayıt yaptırmaları
gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.
Kayıt Ücreti: 150,00 TL.
Yer: Eczacı Odası Toplantı salonu
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
TIBBİ CİHAZ EĞİTİM PROGRAMI
Tarih

Saat

Eğitimin Konusu

930-1030

Eczane ve Hastanelerde Bulunan Tıbbi Cihazların Tanımı,
Sınıflandırılması ve CE Direktifi.
Kahve Arası
Eczane ve Hastanelerde Bulunan Tıbbi Cihazların Tanımı,
Sınıflandırılması ve CE Direktifi (devam)

1045-1130

Eğitimci

14 Nisan 2012

1130-1145
1200-1230
1230-1400
1400-1530

Kahve Arası
Tıbbi Cihazların Sterilizasyonu: Gama Radyasyonuyla
Sterilizasyon

9.30-10.30

Eczane ve Hastanelerde Bulunan Tıbbi Cihazlar ve Tıbbi
Gazlar

Eczane ve Hastanelerde Bulunan
Tıbbi Cihazlar ve Tıbbi Gazlar
(devam)
Tıbbi Cihazların Üretimi

15 Nisan 2012

Doç. Dr. Suna ERDOĞAN
HÜ, Eczacılık Fakültesi
Doç. Dr. Ayhan SAVAŞER
GATA, Eczacılık Bilimleri Merkezi
Kahve Arası

Tıbbi Cihazların Kalite Kontrolü

Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN
GATA, Eczacılık Bilimleri Merkezi
Öğle Arası

Eczane ve Hastanelerde Bulunan
Tıbbi Cihazlar ve Tıbbi Gazlar

Doç. Dr. Suna ERDOĞAN
HÜ, Eczacılık Fakültesi

12.00-13.30
13.30-14.30

Doç. Dr. Suna ERDOĞAN
HÜ, Eczacılık Fakültesi

Kahve Arası

10.30-10.45
10.45-12.00

Prof. Dr. A.Yekta ÖZER
HÜ, Eczacılık Fakültesi

Öğle Arası

1530-1545
1545-1730

Prof. Dr. A.Yekta ÖZER
HÜ, Eczacılık Fakültesi

(devam)
14.30.-14.45

Kahve Arası

14.45-16.00

CE İşareti ve Yönetmelikler; AB,
Uzm. Dr. Bilgehan KARADAYI
FDA ve Türkiye’de Yasal Mevzuat Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Cihaz
/ TITUB Uygulamaları
Kayıt ve Değerlendirme Şube Müd.

16.00-16.30

Soru ve Cevaplar- Tartışma

16 Nisan 2012
Nizip ilçesinde bulunan eczanelere 6197 sayılı yasa değişikliği taslağı ve protokolün 3.7.
maddesi kapsamına alınan ilaçların dağıtımı ve limit bilgileriyle ilgili bilgilendirme
toplantısı yapıldı. İlçede eczacılık işleyişi ve sorunlar konusunda bilgiler alındı. Başkan
M. İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz PULGU ve Sayman A. Haluk BULGUR katıldı.
Aynı toplantı 19 Nisan 2012 tarihinde Kilis’te yapıldı. Kilis’teki toplantıya Başkan M. İrfan
DEMİRCİ; Genel Sekreter Filiz PULGU ve Yönetim Kurulu Üyesi Güler DİNÇER katıldı.

18 Nisan 2012

Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği doktorlarından Uzm. Dr.
Ersin ASLAN poliklinik görevi sırasında, insanlık dışı bir saldırıya uğramış ve hayatını
kaybetmiştir. Hastane bahçesinde yapılan cenaze törenine Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu, Onur Kurulu üyeleri, Büyük Kongre Delegeleri ve birçok eczacı meslektaşımız
katılmıştır.
18 Nisan 2012
İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan eczanesi olmayan yerleşim yerlerine ilaç dağıtım hizmeti
hakkında Halk Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Tanrıverdi ile toplantı yapıldı. Toplantıya
Başkan M. İrfan DEMİRCİ; Genel Sekreter Filiz PULGU ve Yönetim Kurulu Üyesi Güler
DİNÇER katıldı.

26 Nisan 2012
16

Nisan

Nizip,

19

Nisan

Kilis’te

yapılan

toplantılardaki

konularda

ilimiz

meslektaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla odamızda toplantı yapıldı. 6197 Sayılı Yasa
Taslağı’nın içeriği, neleri değiştireceği, ne gibi yeni düzenlemeler getireceği konusunda
bilgiler aktarıldı. Ayrıca 2012 yılı SGK İlaç Alım Protokolü’nün 3.7 maddesi gereğince
belirli limitler içerisinde karşılanması gereken reçetelerle ilgili sistemin nasıl işleyeceği
bilgisi aktarıldı.

27 Nisan 2012
İl Sağlık Müdürlüğü’nde Obezite Konulu toplantı yapıldı. Bu toplantıda Sağlık Bakanlığı
tarafından obeziteye karşı yapılması istenen eylemlilik planları görüşüldü. Toplantıya
Genel Sekreter Filiz PULGU katıldı.
02 Mayıs 2012

İlaç Dışı Ürünler ve Eğitim Komisyonlarının ortak düzenlediği “Sık Görülen Deri
Hastalıklarına Eczacının Yaklaşımı ve Güneş Altında Hayat” konulu meslek içi eğitim
programına ait bilgiler toplantısı Novotel’de yapıldı.

Değerli Meslektaşlarım;
İlaç Dışı Ürünler ve Eğitim Komisyonlarının ortak düzenlediği “Sık Görülen Deri Hastalıklarına Eczacının Yaklaşımı ve Güneş
Altında Hayat” konulu meslek içi eğitim programına ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Bilgilerinize sunar gereğini rica ederim.
Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter
Ecz. Filiz PULGU
Sık görülen deri hastalıklarına eczacının yaklaşımı ve güneş altında hayat
Katılımcılar:
Prof. Dr. H. Serhat İNALÖZ - (GAZÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji A.B.D. Öğretim Üyesi)
Göknur Eser TÜRKMEN - (Güneş Altında Hayat Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü)
Saat:

10.00 – 13.30 Yer: Novotel Gaziantep

05 Mayıs 2012
Mersin’de yapılan Güney Ecza Kooperatifi Genel Kurulu’na Başkan M. İrfan DEMİRCİ
ve kooperatife üye çok sayıda eczacı katıldı.
10 Mayıs 2012
Türk Eczacıları Birliği İle Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nde yapılan
Muvazaa Komisyonu Toplantısı’na M. İrfan DEMİRCİ katıldı. Komisyonda bölgemizde
açılmak istenen muvazaalı bir eczane ile ilgili detaylı bilgiler verildi.
15 Mayıs 2012
Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle SGK İl Müdürü Ahmet YETİM, SGK Sağlık İşleri İl
Müdürü Ecz. Ahmet Han AKŞAHİN ve SGK Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı Ecz. Faruk
ERDALOĞLU yönetim kurulumuzu ziyaret ettiler.
24-27 Mayıs 2012
Türk Eczacıları Birliği 1. Bölgelerarası Toplantısı Antalya’da yapıldı.
M. İrfan DEMİRCİ, A. Haluk BULGUR, Kahraman ÖZSARAÇ, Filiz PULGU, Güler
DİNÇER, R.Oktay KALE, M. Ali DAYI, H.Vural TUNALI bölgelerarası toplantıya
katıldılar.

28 Mayıs 2012
İl Sağlık Müdürlüğü ile ilin belirli noktalarına elektronik nöbetçi eczane panosu yapılması
konusunda görüşme yapıldı. Ayrıca nöbet çizelgelerini düzenli asmayan eczaneler
bulunduğu, hastaların ilaca erişiminin kolaylaştırılması anlamında konuya özen
gösterilmesi talep edildi. Görüşmeye Başkan M. İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz
PULGU ve Yönetim Kurulu Üyesi Güler DİNÇER katıldı.

05 Haziran 2012
İlaç sanayicileri, eczacılar ve sektörün diğer bileşenlerini bir araya getirerek alanın
sorunları ve çözüm yolları ile ilgili tartışma platformu oluşturmak adına yapılan bir
toplantılar organizasyonu olan SPEKTRUM toplantısı İstanbul’da yapıldı. Bu toplantıda
oda başkanlarının, ortaya çıkan değişimler karşısında bölgelerinde yaptıklarını,
hedeflerini, sorunlarını, çözüm önerilerini, ilaç firmalarından beklentilerini tüm açıklığıyla
anlattıkları bir panel oldu. Ayrıca iki önemli mesleki kavram farklı bakış açılarıyla
değerlendirildi. “Hizmet Hakkında Meslek Hakkı” konulu panele oda başkanımız M. İrfan
DEMİRCİ konuşmacı olarak katıldı. Oda başkanımız ile birlikte bu toplantıya Genel
Sekreter Filiz PULGU ve Sayman A. Haluk BULGUR katıldı.

07 Haziran 2012
Kamu Eczacıları Komisyon toplantısı yapıldı. Bu toplantıya T. Erdem HAVUÇCUOĞLU
katıldı. İlk toplantıda görüşülen Özlük haklar ve Mesleki haklar ile ilgili komisyonların
çalışmaları değerlendirildi.
Türk Eczacıları Birliği SGK İlaç Alım Protokolünün 3.7. maddesinin işleyişi hakkında tüm
eczacı odalarının ilgili personeline eğitim verdi. Bu eğitime odamız reçete dağıtım
biriminden sorumlu personeli Ali Mahmut SAKALLI katıldı.

08-09 Haziran 2012
Trabzon Eczacı Odası hizmet binasının açılışına M. İrfan DEMİRCİ ve Yönetim Kurulu
Üyesi Kahraman ÖZSARAÇ katıldı.

18 Haziran 2012
6197 sayılı yasayı değerlendirme toplantısı yapıldı.
6197 sayılı eczacılar ve eczaneler yasasında yapılan değişiklik sonrası özellikle
3500 kişiye bir eczane uygulaması, ciro veya reçete sayısına göre ikinci eczacı
çalıştırılması konusunda oluşan düşünceler görüşüldü. Ortaya çıkan

görüşler

doğrultusunda bir rapor hazırlanarak TEB’e gönderildi.

Toplantıya aşağıda isimleri bulunan eczacılar katıldı.
M. İrfan DEMİRCİ,

M. Murat SEPİN

Filiz PULGU

Ali ATAOĞLU

Kahraman ÖZSARAÇ

Onur KAŞMER

A. Haluk BULGUR

Cem MERCAN

R.Oktay KALE

Özay GÜNEY

Işıl KÜÇÜKOĞLU

Hüseyin CEYLAN

Atilla ERBUDAK

Oğuzhan ÇALMAN

Engin BİÇER

Ahmet ÖZKORKMAZ

20 Haziran 2012
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü Ecz. Ahmet Han AKŞAHİN, Müdür
Yardımcısı Ecz. Faruk ERDALOĞLU, İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Derneği
Başkanı Dr. Serdar TOLAY ve Yönetim Kurulumuz, e-reçete uygulaması ve yaşanan
aksaklıklar

konusunda

toplantı

yaptılar.

yaşanabilecek sıkıntılar ve önlemleri konuşuldu.

Toplantıda

e-reçete

uygulamasında

28 Haziran 2012
Aile hekimlerine e-reçete eğitimi; Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce
Gaziantep’teki Aile Hekimlerine yönelik “E-REÇETE” konulu eğitim SANKO Hastanesi
toplantı salonunda yapıldı. Bu toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi R.Oktay KALE e-reçete
uygulamasının işleyişi hakkında ve yaşanabilecek aksaklıklar ile ilgili hekimlere
bilgilendirmede bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ahmet YETİM SGK Sağlık
İşleri Merkezi Müdürü Ecz. Ahmet Han AKŞAHİN, Müdür Yardımcısı Ecz. Faruk
ERDALOĞLU, Gaziantep Aile Hekimliği Başkanı Dr. Serdar TOLAY ve Oda Başkanımız
M. İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz PULGU, R. Oktay KALE ve Hastane yöneticileri
ve hekimler bu toplantıda yer aldı.

29 Haziran 2012
Kasım 2011’de SUT ve ilaç fiyat kararnamesi değişikliği ile oluşan Stok zararlarımızın
tazmini konusunda izlenecek yol görüşülmek üzere, bölgemizde bulunan Edak Ecza
Kooperatifi Gaziantep Şubesi müdürü, Selçuk, As, Birlik, Dempa ve Hedef ecza
depolarının şube müdürleri ile yönetim kurulu üyeleri toplantı yaptı. Toplantıya
Kahramanmaraş Eczacı Odası başkan ve yöneticileri de katıldı.

03 Temmuz 2012
SGK İl Müdürü Ahmet YETİM, başmüfettişlik görevine atanması nedeniyle yönetim
kuruluna veda ziyareti yaptı.

05 Temmuz 2012
Bölge Eczacı Odaları Toplantısı Hatay Eczacı Odası ev sahipliğinde yapıldı. 7 eczacı
odası başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda;
Güney’de Eczacılık Günleri değerlendirilmesi,
Eczane stok zararlarının durumu,
6197 sayılı yasa değişikliği ile ilgili hazırlanması gereken yönetmelik konuları ele alındı.
Toplantıya Başkan M. İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz PULGU, Sayman A. Haluk
BULGUR, Yönetim Kurulu Üyesi Güler DİNÇER, Yönetim Kurulu Yedek Üye Y. Arzu
EKMEKÇİ katıldı.

06 Temmuz 2012
SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen e-reçete bilgilendirme toplantısı
odamız toplantı salonunda yapıldı. E-reçete uygulamasında yaşanan sorunlarla ilgili
eczacılardan gelen soruları kurum yetkilileri cevapladı. Bu toplantıya SGK İl Müdürü
Ahmet YETİM, SGK Sağlık İşleri Merkez Müdürü Ahmet Han AKŞAHİN, Müdür
Yardımcısı Faruk ERDALOĞLU, Yönetim Kurulu ve bölgemizde faaliyet gösteren 250
civarında eczacı katıldı.

16 Temmuz 2012
Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan ÇOLAK odamızı ziyaret etti. Bu
toplantıya Yönetim, Denetim, Haysiyet, Büyük Kongre Delegesi, Yönetim Kurulu Yedek
Üyeler ve Komisyonlarda görev alan eczacılarımız katıldı.

17 Temmuz 2012
Yeni göreve gelen Tabip Odası Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretine gidildi. Bu
ziyarete Başkan M. İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz PULGU, Yönetim Kurulu
Üyelerinden Güler DİNÇER ve R.Oktay KALE katıldı.

30 Temmuz 2012
Eğitimlerini tamamlayarak belgelerini almaya hak kazanan 27 eczane teknisyeninin
belge teslim töreni Kilis’te yapıldı. Ardından birlikte iftar yemeği yendi. Törene başkan
M. İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz PULGU, Yönetim Kurulu Üyelerinden Kahraman
ÖZSARAÇ, R.Oktay KALE ve Güler DİNÇER katıldı.

02 Ağustos 2012
Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı TEB Dora Otelde yapıldı. Bu toplantıya başkanı M.
İrfan DEMİRCİ ve Genel Sekreter Filiz PULGU katıldı. Stok zararlarının karşılanması
konusunda yapılması gerekenler tartışıldı.
04 Ağustos 2012
Her yıl olduğu gibi bu yılda iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe eczacılarımız aileleriyle
birlikte 185 kişi olarak katıldılar.

06 Ağustos 2012
Eğitimlerini tamamlayan 39 eczane teknisyenine belgeleri Nizip ilçesinde düzenlenen
iftar yemeği ardından törenle verildi. Başkanımız M. İrfan DEMİRCİ, Sayman A. Haluk
BULGUR, Yönetim Kurulu Üyeleri Kahraman ÖZSARAÇ, R. Oktay KALE, Güler
DİNÇER törene katıldılar.
07 Ağustos 2012
Yeni göreve atanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun ziyaret edildi.
Başkan M. İrfan DEMİRCİ, Genel Sekreter Filiz PULGU, Sayman A. Haluk BULGUR,
Yönetim Kurulu Üyeleri Kahraman ÖZSARAÇ, Güler DİNÇER, R.Oktay KALE katıldı.
08 Ağustos 2012
İl Sağlık Müdürü, müdür yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü ve müdür yardımcıları ile birlikte kurum
yetkililerine Yönetim Kurulumuz iftar yemeği düzenledi.

14 MAYIS 2012 ECZACILIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
SEMİNER: ZAMAN YÖNETİMİ
Konuşmacı: Hamdi ÖZÇELİKEL: İnsan Kaynakları Direktörü
Tarih: 9 Mayıs 2012 Çarşamba Saat: 19.30
Yer:

Gaziantep Eczacı Odası Toplantı Salonu

GELENEKSEL GAZİANTEP ECZACI ODASI BALOSU
Tarih:12 Mayıs 2012 Cumartesi Saat:20.00
Yer: TUĞCAN OTEL

ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYMA TÖRENİ ve SAYGI DURUŞU
Tarih: 14 Mayıs 2012 Pazartesi
Yer:

Demokrasi Meydanı

Saat: 10:00

BASIN BİLDİRİSİ
Ülkemizde bugün akademik alanda Eczacılık eğitiminin başlangıcının 173. yılı kutlanmaktadır.
Bu amaçla 1968 yılından bu yana her 14 MAYIS, bugüne atfen “ECZACILIK GÜNÜ” olarak anılmaktadır.
Eczacılık mesleği; içinde, tedavinin devamı olan ilacı barındırmaktadır. Ülkemizde hastalara ilacın sunulduğu yer olan eczaneler sağlık
hizmet sunucusu olarak nitelendirilmektedir.
Eczacılar ve eczaneler ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek guruplarının başında
gelmektedir.
Hükümetlerin ve geri ödeme kurumlarının yaşadığı finans ve kaynak sorunları eczacının da sorunu haline getirilmiştir.
Bu bakımdan sağlık alanında alınan her tasarruf önlem ve uygulamaları eczacının eczanesine, rafına ve kasasına uzanan kamulaştırmaya
dönüşmüştür.
Sağlıkta dönüşümle birlikte, son zamanlarda artan hasta “cepten harcamalarının “ bir bölümünün hasta tarafından eczanede “ödemesinin
yapılması” uygulaması devam etmektedir.
Eczacıya eczanede; eczacı- ilaç- hasta ilişkisi yaşatılacağına güncelde para diyalogu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Eczanede para değil ilaç
ve sağlık konuşulmalıdır.
Eczacılık mesleği ekonomik ve sağlık politikalarından etkilenip her geçen gün ekonomik erozyona uğrarken, bir yandan da yeni yeni
eczacılık fakülteleri açılmaktadır.
Gelecek ve ihtiyaçlar programlanmadan açılan yeni eczacılık fakülteleriyle birlikte, toplam sayı 26 olmuştur. Ülkemizin eczacı ihtiyacının
çok üstüne çıkılmaktadır. Bu konuda işsiz eczacılar yaratılmadan önlem almak yani yeni fakülte açılışlarına dur demek gerekliliği vardır.
İlaç; stratejik bir üründür, dolayısıyla ülkenin ekonomisi ile doğrudan ilgilidir. Bu gün ülkede hastaya sunulan ilacın %55’i ithal hale
getirilirken, ilaç sanayinin % 75’inden fazlası yabancıların eline geçmiştir.
Böylesi bir ürünün var olan sanayisinin giderek yabancılaşması önemli ve dikkat çekicidir.
Ülkemizde ilaçta reklam uygulaması yürürlüğe girmiştir. Artık Türkiye’de reçetesiz ilaç reklam edilebilmektedir. Ülkemiz koşulları göz
önüne alındığında;
Akılcı, doğru ilaç kullanımı çok önemlidir.
Bu bakımdan ilaçta reklama karşı çıkan eczacı örgütleri bir yandan bu uygulama için yanlıştan dönüş çağrısı yaparken diğer yandan da bu
konuda yapılan reklamlar için katı denetim mekanizmaları istemektedir.
Son yıllarda ülkemizde bitkilerle tedavi adı altında bazı kişi ve firmalar, gıda ve besin takviyelerini yâda bazı bitkileri “şifa ve tedavi” başlığı
ile halka “kesin çözüm” diye sunmaktadır.
Bu ürünlerin çoğu denetimden, bilimsel deneylerden uzak olduğu için insan sağlığı için önemli tehdittir.
Sağlık Bakanlığı bu konuda önlemler almaya başlamıştır. Ancak bu önlemler artırılmalı katılaştırılmalı ve bilimsel kriterlere ve
araştırmalara dayanmayan bitkisel kökenli, droglar, gıda takviyeleri, besin destekleri halka ilaç diye sunulmamalıdır.
6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkındaki yasada değişiklik konusunda son safhaya gelindi. Değişiklik taslağı TBMM de sağlık
komisyonundan geçerek genel kurul gündemine gelmek üzeredir. Tasarı yasalaştığı takdirde;

En önemli başlık; 3500 nüfusa bir eczane sınırlaması, eczane cirolarına göre yardımcı eczacı zorunluluğunun getirilmesi olacaktır. Eczacı
örgütleri olarak güncel taleplerimizle paralel olarak gerçekleşecek olan bu değişikliğe olumlu baktığımızı belirtmek isteriz.
Kamunun ve diğer kurumların hastaneler dâhil olmak üzere çeşitli alanlarında eczacı olarak hizmet veren meslektaşlarımız üzerinde,
sağlıkta dönüşümle birlikte çok ağır yükler ve sorumluluklar oluşmaya başlamıştır. Bu yük ve sorumluluklara paralel olarak, ücret, özlük hak ve
konumları aynı biçimde artmamıştır. İlaçla ilgili yüz milyonlarca liralık sorumlulukları olan ve büyük tasarruflara neden olan bu meslektaşlarımızın
sorunları ve talepleri görülmeli ve değerlendirilmelidir.
Ülkemizin her tarafına dağılmış olan ve
Yaklaşık 26 bin eczane noktasında,
Kamu ve devlet hastanelerinde,
Kamunun geri ödeme yapan kurumlarında,
İlaç fabrikalarında,
İlaç dağıtım alanlarında, kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren biz eczacılar sağlık sorunlarına yardım için;
Yurttaşlarımızın Eczacı beyleri, Eczacı hanımları olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yurttaşlarımızın güvendikleri kurumların her zaman
başında gelen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutlar,
Kamuoyumuza dozu ve gereği dışında kullanılan her ilacın zehir olduğunu, İlacı akılcı ve doğru kullanmak gerektiğini bunun içinde yanı
başlarındaki eczacılarına danışmaları gerektiğini anımsatır,
Tüm yurttaşlarımıza sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımla…
Gaziantep Eczacı Odası

25. YILINI TAMAMLAYAN ECZACILARA PLAKET VERME TÖRENİ ve KOKTEYL
Tarih: 14 Mayıs 2012 Pazartesi
Yer:

Saat: 11.00

Gaziantep Eczacı Odası Toplantı Salonu

PANEL - İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER ve ETİK
Katılımcılar:
Ecz. ERDOĞAN ÇOLAK: TEB Merkez Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Berna ARDA: Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Deontoloji ABD. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Atila KARAALP: Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmoloji ABD. Öğretim
Üyesi
Dr. Ecz. Aslıcan AĞCA: Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Daire Başkanı

Dr. Kıvılcım KAYABALI: PTM. S Pharma Tailor Made Services Yönetim Kurulu
Başkanı
Moderatör: Ecz. M.İrfan DEMİRCİ: Gaziantep Eczacı Odası Başkanı
Tarih: 16 Mayıs 2012 Çarşamba Saat: 17.00
Yer:

Şehit Kamil Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (ŞKM)

KAHVALTI
Yer: Dülük Ormanlarında
Tarih: 19 Mayıs 2012 Cumartesi

ÇALIŞMA GRUPLARI

YEŞİL KART İNCELEME ÇALIŞMA GRUBU
Yeşil Kart hak sahiplerinin 01.01.2012 tarihi itibariyle Sosyal güvenlik kurumuna
devir olması ile birlikte aktif olarak yürütmüş oldukları reçete inceleme işlemleri sona
ermiştir.
1 Ağustos 2011-31 Aralık 2011 arasında incelenen reçetelerle ilgili toplam bilgi
aşağıdadır:
İncelenen reçete sayısı: 538.317 adet
İncelenen reçete tutarı: 22.549.510,81 TL.
ECZANE AÇILIŞ VE NAKİL ÇALIŞMA GRUBU
Yeni Yönetim Kurulunun göreve başlamasının ardından Eczane Açılış ve Nakil Çalışma
Grubu oluşturulmuştur. Bu gruptaki arkadaşlarımızın 01.09.2011 - 31.08.2012 tarihleri
arası yapmış oldukları çalışmalar şu şekildedir:
2011
Yeni kayıt olan eczacı

2012

10

22

Açılan eczane

9

25

Mesul müdür olarak atanan eczacı

3

5

Açılan depo

-

2

Nakil olan eczane

14

22

Ekonomik koşullar, kurumsal ve kişisel nedenlerle 9 eczacımız eczanesinin faaliyetine
son vermiştir.
2012 yılında bölgemizde faaliyet gösteren eczacılarımızdan Arıl Eczanesi sahibi ve
mesul müdürü Dede Osman ÖZCAN ve eski oda başkanlarımızdan Deva Eczanesi
sahibi ve mesul müdürü Mehmet UZMEN vefat etmiştir.
Yönetim Kurulu tarafından komisyona gönderilen dosyalardan 2 oda kayıt ve 2 nakil
talepleri komisyon tarafından uygun bulunmamıştır. 2 eczanenin ise daha önceden
muvazaa

kanaatinin

bildirilmesine

rağmen,

Sağlık

Bakanlığı

tarafından

ruhsatlandırılması nedeniyle yargılaması devam etmektedir.
Çalışma grubu tarafından olumsuz olarak değerlendirilen 3 dosyanın görüşmeleri de
devam etmektedir.
SOSYAL İŞLER ÇALIŞMA GRUBU
Gaziantep Eczacı Odası Sosyal İşler Çalışma Grubunun diğer çalışma gruplarının da
desteğiyle birlikte ortaya çıkardığı etkinlikler şunlardır:

ARALIK
 10 Aralık 2011 Cumartesi günü lokalimizde tanışma kokteyli,
 Eğitimlerini başarıyla tamamlayan eczane teknisyenlerinin sertifika töreni ve
ardından kokteyl,
 Van depremi nedeniyle eczacı odamız aracılığıyla para toplanıp ihtiyaçları
alınarak; yönetim kurulu yedek üyelerinden Engin BİÇER ve Ali YILMAZ
tarafından odamız adına alınan eşyalar Van Eczacı Odası’nda ihtiyaç sahiplerine
dağıtılması.

OCAK
 2. Güneyde Eczacılık Buluşması Adana’da yapıldı. Bölgemizde bu fuara odamız
tarafından organize edilen 2 otobüsün yanı sıra bireysel katılımla birlikte yaklaşık
130 eczacı katıldı.
ŞUBAT
 22 Şubat 2012 tarihinde GAFSAD’ın katkılarıyla fotoğrafçılık kursu düzenlendi.

MAYIS
14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri
a) 09 Mayıs 2012 – Zaman Yönetimi konulu konferans,
b) 12 Mayıs 2012 – Balo
c) 14 Mayıs 2012 – Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koyma ve saygı
duruşu ardından basın açıklaması okunması,
d) 14 Mayıs 2012 – Meslekte 25 yılını doldurmuş eczacılara plaket verilmesi,
e) 16 Mayıs 2012 – İlaç Dışı Ürünler ve Etik konulu panel,
Panel Yöneticisi: Eski Merkez Heyeti Üyesi Ali Aslan
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Berna Arda: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Atilla Karaalp: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi
Dr. Ecz. Aslı Can Ağca: İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu İlaç ve Tıbbı Biyolojik
Ürünler Daire Başkanı
Dr. Kıvılcım Kayabalı
Ecz. M. İrfan Demirci
f) 19 Mayıs 2012 – Dülük Baba ormanları içinde kahvaltıda buluşma.
Orman içinde meslektaşlarımız ve ailelerimizle birlikte kahvaltı yapmanın zevkini ve
keyfini yaşadık
İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER VE JENERİK İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU
İlaç Dışı Ürünler Ve Jenerik İlaç Çalışma Grubu olarak bizler;
-

Dermokozmetikler, bitkisel droglar, mamalar, anne ve bebek ürünleri, medikal
ortopedik ürünler, ıtriyat ve kişisel bakım ürünlerinin tüketiciye eczacı
danışmanlığı ile ulaştırılması gerektiğine inanmaktayız.

-

Eczanemizden hizmet alan kişilerin ilaç dışında kullandığı ürünlerin eczaneden
teminin sağlanması ile ilgili eczacıları, hastaları bilgilendirme, bilinçlendirme ve
farkındalık yaratmak için çalışmaktayız.

25.10.2011 – İlk toplantıda grubun amacı ve hedef belirlendi.
AMAÇ:
-

Eczacının öneminin vurgulanması.

-

Eczanemizden hizmet alan kişilerin ilaç dışında kullandığı ürünlerin eczaneden
temininin sağlanması ile ilgi eczacıları ve hastaları bilgilendirme, bilinçlendirme.

-

İlaç dışı ürünler ile ilgili farkındalık yaratıp bilinçli bir bakış açısı oluşturmalı.
“Eczacılar halka en yakın ve en güvenilir sağlık danışmanlarıdır. İlaç kadar ilaç
dışı kategori dediğimiz ürünlerde bizler için önemlidir” ibaresini kişilerin
yaşamlarına yerleştirmek,

HEDEF:
 Eczacı Eğitimi
 Personel Eğitimi
 Toplumsal Duyarlılık projesi
 Hasta bilinçlendirme çalışması (CD, broşür)
26.10.2011 - 03.11.2011 tarihleri arasında Numil Firması Bölge Satış Sorumlusuyla
mamaların genel durumu ile ilgili toplantılar yapıldı. Numil’in talebi üzerine komisyon
toplantısına çağrıldı.”Mamalarda Farkındalık” isimli toplantı düzenlemesi için görüş
birliğine varıldı.
22.11.2011 – Numil Mama eczane satış kanalı satış müdürü Tarık YILMAZ tarafından
eczacılara ”Mamalarda Farkındalık” isimli sunum yapıldı. 59 eczacı katıldı. Mamaların
genel durumu nasıl ve nerede kullanılabileceği ile ilgili genel bilgi verildi.
08.12.2011 – TDP (Toplumsal Duyarlılık Projesi)ile ilgili Tıp fakültesi ile görüşmeye
gidilmesi üzerine karar alındı. TDP üzerinde çalışmalar planlandı.
15.12.2011 – Mamsel firması tarafından üç konuşmacının katıldığı seminer düzenlendi
Konuşmacılar:
1- Dr. Richard Zelanka – Humana Tıbbi ve Bilimsel İlişkiler Başkanı
“Bebek beslenmesinde mamaların önemi ve mama seçiminde dikkat edilmesi
gereken noktalar”
2-Tahir Tekin Yakut – Eczacı İş Geliştirme Uzmanı
“Eczanelerde mamaların ve ilaç dışı ürünleri satış arttırma yöntemleri”
3- Salih Altınışık – Mamsel İlaç Satış Müdürü
“Mama pazarı ve eczanelerden mama satışlarının önemi
20.12.2011 – Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Şizofreni Derneği ve Gaziantep 8.
Bölge Eczane Odası toplantı salonunda “Şizofren hasta ve hasta yakınlarını
bilgilendirmede eczacının önemi” konulu sunum, Gaziantep Üniversitesi Toplumsal

Duyarlılık Projesi kapsamında Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri A.B.D öğretim üyesi
Doç. Dr. Osman Virit’ın sunumuyla gerçekleşmiştir. Katılan meslektaşlarımıza, hasta ve
hasta yakınlarını yeterli ve doğru bilgilendirmeleri için kitapçık dağıtılmıştır.
Ayrıca şizofreni derneğinin katkılarıyla şizofreni yakını toplantıya çağrılmış ve
yaşadıkları zorluklar incelenmiştir. Dr. Virit, şizofreni hastalığının belirtileri, tedavisi ve
şizofreni hastalarının sosyal hakları konularına bilgi vermiştir. Ayrıca, zor bir durumla
karşı karşıya olan hasta yakınlarını bilinçlendirmede eczacının önemine ve hasta
açısından yakınlarının bilgili olmasının önemi vurgulanmıştır.
29.12.2011 – Ocak ayı çerisindeki etkinliklerin planlama ve çalışmaları yapıldı.
05.01.2012 – Numil sponsorluğunda yapılacak olan “ Bebek Beslenmesinde Eczacının
Danışman Rolü” sertifikalı eğitim program çalışmaları tamamlandı.
07.01.2012 – “Bebek Beslenmesinde Eczacının Danışman Rolü” konulu sertifikalı eğitim
programı odamız toplantı salonunda düzenlendi. Numil sponsorluğunda tam günlük
eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.
Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu – “Bebek beslenme eğitimi”
İpek Saygın (Numil) – Bebek maması ürün bilgileri
Tarık Yılmaz (Numil) – Bebek maması kategori bilgileri
PTMS Ecz. Cem Ayhan – Eczane içi alan yönetimi tanzimi- Teşhir ürünlerin
tüketiciye sunumu
12.01.2012 – M.T Sağlık Ürünleri’nin isteği üzerine M.T sağlık firması bölge satış
temsilcisi ile komisyonda görüşüldü ve eczanelerde medikal ürünlerin yer alması
gerekliliği tartışıldı.
19.01.2012 – Güneyde Eczacılık Buluşması ile ilgili toplantıya katılım kararı alındı.
Eczacıların toplantıya katılımları için destek verilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine
varıldı.
21-22.01.2012 – Güneyde Eczacılık Buluşması’na Gaziantep Eczacı Odası olarak
yaklaşık 130 kişi civarında katılımla destek verdik.
26.01.2012 Şubat ayı etkinlikleri görüşüldü, çalışma planı belirlendi.
09.02.2012 – Numil firmasının sponsorluğunda PTMS danışmanlık şirketi tarafından
verilen eğitime konuşmacı olarak Bahri Şahin katıldı. 65 eczacının katılımı ile
gerçekleşen toplantı sonunda sertifikalar dağıtıldı.
“Etkili Satış Yöntemi ve Hasta İlişkileri Yönetimi” konulu toplantıda eczaneler
kategorileri, ciroları, yerleşimleri ve ürün yelpazesine göre sınıflandırılıp anlatılmış,
hasta ilişkileri yönetiminde hastanın eczanede ilk karşılaşmasından, ilacın ve ilaç dışı

ürünün anlatım, sunum, kaygı giderme ve uğurlamaya kadar olan kısımlarıyla ilgili
bilgiler verilmiştir.
08.02.2012 – TEB Eczacılık Akademisi eğitim programları içerisinde yer alan “Astım”
konulu eğitim programı düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Kutay Demirkan’ın sunduğu konuşmada “Ürtiker, ayırıcı tanı ve tedavisi,
astımda inhaler tedavi, akut astım tedavisi ve atağı anafilaksisi, alerjik rinit, alerjik
hastalıkların tedavisi ve korunma” ile ilgili bilgilerin yanı sıra astım ilaçlarının kullanım
şekilleri de anlatıldı.
25.02.2012 – Personel eğitimleri ile ilgili çalışma planlandı. GSK firmasının talebi
üzerine tarafından teknisyenlere yönelik“ Nemlendiriciler ve OTC ürünlerin eczaneleri
konumlandırılması ve bağlantılı satış teknikleri” konulu eğitim düzenlendi.
01.03.2012 – Pfizer sponsorluğunda etkin sigara bıraktırma yöntemleri ve sigaranın
zararlarının anlatıldığı bir program düzenlenmiştir. Bu toplantıda;
1. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ufuk Memiş tarafından “Sigaranın göğüs
hastalıkları ile ilişkisi ve insan sağlığına zararı, bırakma yöntemleri”,
2.

Ecz. Mehmet Müderrisoğlu tarafından;“Eczanede yeni satış yöntemleri ve

eczacılıkta yeni yaklaşımlar” konulu sunumlar yapılmıştır. Toplantıya 60 eczacı
katılmıştır.
06.03.2012 – Numil firması sponsorluğunda PTMS danışmanlık şirketi tarafından
“Eczanelerde marka bilinci yaratmak ve eczane çalışanlarının hukuki sorumluluğu” adlı
konferans düzenlendi. Bahri Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı konferans Eczacı
Odası toplantı salonunda gün boyunca devam etti. Program sonunda katılımcılara
sertifikaları dağıtıldı.
30.03.2012- Uludağ Üniversitesi Göğüs hastalıkları A.B.D öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Uzaslan
tarafından “Sigaranın Göğüs Hastalıkları Üzerine Etkileri”,
- Marka danışmanlık şirketinden Murat Selçuk tarafından “Eczanede Karlılığın Sırları,
Yönetim Konumlandırma ve 21. Yüzyılın Eczanesi” konulu eğitim 60 kişilik katılımla
yapıldı.
14-15.04.2012- TEB Eczacılık Akademisi’nin düzenlediği “ Tıbbi Cihazlar ve Medikal
Ürünler” konulu eğitim yapıldı. Eğitime katılan 30 eczacı program sonunda sertifikalarını
aldılar.

02.05.2012- Gaziantep Üniversitesi Dermatoloji A.B.D öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat
İnalöz tarafından “Sık Görülen Deri Hastalıklarında Eczacının Yaklaşımı” konulu sunum
yapıldı.
Lotus firması yönetim kurulu üyesi Göknur Eser TÜRKMEN tarafından “Güneş Altında
Yaşam” konulu sunum yapıldı. Novotel’de yapılan sunuma geniş katılım sağlandı.
25.05.2012 – Geçtiğimiz dönemin değerlendirilmesi yapıldı.

SGK SORU CEVAP İTİRAZ VE SUT ÇALIŞMA GRUBU
2011 Yılı Eylül’ünde demokrasinin tüm yaşanası güzelliklerini barındıran, bir çok meslek
örgütüne örnek sayılacak derecede centilmence geçen seçimin ardından yönetim kurulu
tarafından görevlendirilen SGK Soru Cevap, İtiraz ve Sağlık Uygulama Tebliği
komisyonu çalışmalarına ivedi bir şekilde başlamıştır.
Odamız üyesi eczacı meslektaşlarımıza daha hızlı ve açıklayıcı bilgiler sunup,
sağlıklı ve mali açıdan daha güvenli bir imkan sağlayabilmek için çalışmalarına hızla
başlayan kısaca SUT olarak adlandırdığımız komisyonumuz; Her revize edilen SUT
hükümlerini yönetim kurulumuz adına dikkatle inceleyerek, meslektaşlarımızın işlerine
yarayacak anlaşılır özetler halinde yönetim kurulunun onayına sunmuştur.
Meslektaşlarımızdan gelecek itiraz dilekçelerini görüşüp, onların sorularına yüz
yüze cevap verebilmek amacıyla komisyon üyelerimiz her Salı günü 9.30 - 10.30
saatleri arasında komisyon odasında hazır bulunmaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki çelişki içeren maddeleri SGK Gaziantep İl
Müdürlüğü ile birebir görüşen komisyonumuz ilgili maddeleri sade, yalın ve net bir
biçimde web sayfası aracılığı ile yayınlamakta ve odamıza intikal eden SGK kesinti
itirazlarını komisyon halinde inceleyip kesintiye sebep durumun ortadan kaldırılabilmesi
için elinden geleni yapmaktadır. Bir üyemiz protokol gereği meslektaşımızla birlikte
Gaziantep Eczacı Odası görevlisi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde
düzenlenen kesinti itiraz toplantısına katılmaktadır.
Tüm bunlara bağlı olarak Ekim ayından bu yana 12 ana toplantı gerçekleştiren
komisyonumuz, çalışmalarını içeren yazıları web sayfasında yayınlayarak 9 duyuruda
tam 17.352 okunma sayısına ulaşmıştır. SGK soru cevap sayfasında 578 adet soru
yanıtlanmak üzere komisyona sorulmuştur. Soru cevap sayfasında ki dizin özelliği
meslektaşlarımızın istediği konudaki bilgiye erişimini kolaylaştırmış ve daha kullanılabilir
hale getirmiştir.

ONUR KURULU ÇALIŞMALARI
Onur Kurulu bir yıllık dönem içerisinde 4 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu tarafından
Onur Kurulu’na sevk edilen 12 dosyanın incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda
20 karar alınmıştır. Bu kararlara göre 8 para cezası verilmiş, 12 eczacının savunması
istenmiştir.

BİLANÇO
8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI 31.08.2012 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)
(Cari
(Önceki Dönem) Dönem)
A I-DÖNEN VARLIKLAR
B
A-Hazır Değerler
C
1-Kasa
C
3-Bankalar
C
5-Diğer Hazır Değerler
B
B-Menkul Kıymetler
B
C-Ticari Alacaklar
B
D-Diğer Alacaklar
C
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
B
E-Stoklar

372.421,69
366.304,73
350,40
342.809,23
23.145,10
0,00
0,00
1.026,96
1.026,96
2.490,00

492.390,54
475.585,01
1.012,96
469.276,20
5.295,85
0,00
0,00
260,53
260,53
4.305,00

C
B
B
B
B
B
C
A
A
B
B
C
B
B
C
C
C
C
B
B
B
B
B
A
A

4-Ticari Mallar
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Maliyetleri
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
H-Diğer Dönen Varlıklar
5-İş Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
B-Diğer Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
D-Maddi Duran Varlıklar
1-Arazi ve Arsalar
3-Binalar
6-Demirbaşlar
8-Birikmiş Amortismanlar(-)
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
H-Diğer Duran varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

2.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
2.600,00
372.421,69
522.981,13
0,00
0,00
0,00
0,00
522.981,13
25.144,00
453.784,30
128.359,44
-84.306,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522.981,13
895.402,82

4.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.240,00
12.240,00
492.390,54
547.718,83
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
527.718,83
25.144,00
453.784,30
133.097,14
-84.306,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.718,83
1.040.109,37

(Önceki Dönem)

(Cari
Dönem)

895.402,82
34.387,58
0,00
8.412,30
8.412,30
9.264,40
9.264,40
0,00
0,00
0,00
16.710,88
0,00
12.968,64
3.742,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.387,58
71.252,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.040.109,37
8.626,59
0,00
0,00
0,00
4.770,64
4.770,64
0,00
0,00
0,00
3.855,95
0,00
1.633,13
2.222,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.626,59
70.131,17
0,00
0,00
0,00
0,00

PASİF(KAYNAKLAR)

A
A
B
B
C
B
C
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B

PASİF (KAYNAKLAR)
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
5-Diğer Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
4-Personele Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve
Onarım Hakediş Bedelleri
F-Ödenecek Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri
G-Borç ve Gider Karşılıkları
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar

B
C
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
C
B
B
C
A
A

E-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler
ve Gider Tahakkukları
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
III-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
B-Sermaye Yedekleri
C-Kar Yedekleri
D-Geçmiş Yıllar Karları
1-Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
F-Dönem Net Karı(Zararı)
1-Dönem Net Karı
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

71.252,00
71.252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.252,00
789.763,24
0,00
0,00
0,00
733.540,62
733.540,62
0,00
56.222,62
56.222,62
789.763,24
895.402,82

70.131,17
70.131,17
0,00
0,00
0,00
0,00
70.131,17
961.351,61
0,00
0,00
0,00
789.763,24
789.763,24
0,00
171.588,37
171.588,37
961.351,61
1.040.109,37

8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI 31/ 08/2012 GELİR TABLOSU

B
C
C
C
B
B
B
C
A
B
C
A
B

A-BRÜT SATIŞLAR
1-Basılı kağıt ve hizmet satışları
2-Üyelik gelirleri
3-Teb'den sözleşme alım gelirleri
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN

(Önceki
Dönem)

(Cari
Dönem)

821.260,12
195.345,00
560.090,19
65.824,93
0,00
821.260,12
-192.631,25
-192.631,25
628.628,87
-515.103,02
-515.103,02
113.525,85
47.953,85

608.965,09
197.211,84
339.864,00
71.889,25
0,00
608.965,09
-205.956,25
-205.956,25
403.008,84
-287.414,59
-287.414,59
115.594,25
56.105,68

B
C
B
B
B
C
A
B
B
A
A

GELİR VE KARLAR
3-Faiz Gelirleri
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR (-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

0,00
47.953,85
0,00
0,00
-256,07
-256,07
161.223,63
0,00
0,00
161.223,63
161.223,63

0,00
56.105,68
0,00
0,00
-111,56
-111,56
171.588,37
0,00
0,00
171.588,37
171.588,37

8.BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI
01.09.2011 - 31.08.2012 DÖNEMİ
GELİRLERİN DÖKÜMÜ TABLOSU (İCMAL)
ÖNCEKİ DÖNEM
Oda Merkezi Gelirleri
Sözleşme Gelirleri
Matbu Evrak Satışları
Farmakope satışları
Giriş Aidatları
Yıllık Aidatlar (TEB %35 kes. Sonrası)
Para Cezaları
Oda Giderleri Katkı Payı
Sosyal Hizmetler
Üye Bağışları
Üye dışı bağışlar
Eğitim ücreti

BU DÖNEM
190.892,00
10.599,84
3.150,00
535,46
8.745,92
1.033,20
232.233,42
100,00
114.904,84
42.010,00
16.220,00

Kira Gelirleri
TEB'den Gelen Sözleşme Geliri
Faiz Gelirleri
GELİRLER TOPLAMI

53.200,00
72.928,00
56.105,68
802.658,36

.BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI
01.09.2011 - 31.08.2012 DÖNEMİ
GİDERLERİN DÖKÜMÜ TABLOSU (İCMAL)
ÖNCEKİ DÖNEM
Oda Merkezi Genel Yönetim Giderleri
Normal Ücretler
İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı
S.S.K. Primi İşveren Payı
İşsizlik Sigortası İşveren Payı
Yemek Giderleri
Çay Ocağı Giderleri
Servis ve Ulaşım Giderleri
Elektrik Giderleri
Su Giderleri
İşyeri ısınma Gideri
Bina Bakım ve Onarım Giderleri
Bilgisayar Bakım ve Onarım Giderleri,
Makine Cih. Demir. Giderleri
Telefon Giderleri
Posta-Kargo Giderleri
İlan ve tanıtım giderleri

BU DÖNEM
125.230,87
4.961,36
16.441,94
16.872,25
2.108,39
24.899,05
13.435,62
31.868,70
8.715,40
1.292,66
520,00
4.130,82
939,40
2.233,94
29.522,94
2.634,13
1.180,00

Temizlik Giderleri
Banka Giderleri
Müşavirlik ve Avukatlık Giderleri
Yargı ve icra Giderleri
Noter Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Maatba Basım Giderleri
Sigorta Giderleri
Kira Giderleri
Temsil ve Ağırlama Giderleri
Yayın Giderleri
Bağış ve yardımlar
Genel kurul gid.
Emlak Vergisi
Resim ve Harçlar
Eğitim ücreti
Yeşil Kart Binde 5 Gideri
Sözleşme alımı Giderleri
(621)
Diğer Matbu evrak alım Giderleri (621)
Amortisman Giderleri
Demirbaş alımları
GİDERLER TOPLAMI

2.511,89
194,06
24.391,68
104,60
900,00
7.966,54
9.447,58
845,56
10.110,00
83.853,84
7.312,00
375,02
4.042,00
1.091,19
1.560,79
4.050,00
102.652,00
202.171,25
3.785,00
18.184,33
8.536,62
781.073,42

01.09.2011-31.08.2012 TARİHLERİ ARASINDA ALINAN DEMİRBAŞ LİSTESİ
S.NO: DEMİRBAŞIN CİNSİ

ALIŞ TARİHİ

ALIŞ DEĞERİ

1

KOMPLE BİLGİSAYAR (KİLİS)

31.10.2011

2.358,92

2

KLİMA

( KİLİS )

31.10.2011

1.430,00

3

İPONE TELEFON ( 3 ADET)

31.12.2011

10,00

4

KOMPLE MOBİLYA

03.02.2012

4.737,70

TOPLAM

8.536,62

31.08.2012
8.BÖLGE GAZİANTEP ECZA ODASI ENVANTER LİSTESİ
S.NO MALIN CİNSİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REÇETE KAYIT DEFTERİ
PİSKOTROP DEFTERİ
UYUŞTURUCU DEFTERİ
UYUŞTURUCU DEF.DEPO
PİSKOTROP DEF. DEPO
TEFTİŞ
PERSONEL DEFTERİ
STAJER DEFTERİ
ECZANE TEKNİSYEN DEFTERİ
SGK SÖZLEŞMESİ 1.KADEME

ADEDİ ALIŞ FİATI
11
12
10
4
7
10
10
10
0
1

60,00
60,00
50,00
50,00
75,00
15,00
15,00
15,00
15,00
50,00

TUTARI
660,00
720,00
500,00
200,00
525,00
150,00
150,00
150,00
0,00
50,00

11
12
13
14
15
16
17

SGK SÖZLEŞMESİ 2.KADEME
SGK SÖZLEŞMESİ 3.KADEME
SGK SÖZLEŞMESİ 4.KADEME
ADALET SÖZLEŞMESİ
MALİYE SÖZLEŞMESİ
TBMM SÖZLEŞMESİ
FARMAKOPE
TOPLAM

0
0
0
0
0
0
12

200,00
350,00
450,00
100,00
100,00
40,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
4.305,00

8.BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI
01.09.2011- 31.08.2012 DÖNEMİ
TAHMİNİ BÜTÇE
GELİRLER
Sözleşme Gelirleri
Matbu evrak satış Gelirleri
Farmakope

GİDERLER
191.940,00 Oda Personel Ücretleri Giderleri
10.800,00 Kıdem tazminatları Giderleri
2.500,00 SSK işveren hissesi

22.500,00
28.200,00

Giriş Aidatları
Yıllık Aidatlar (TEB % 35
kes.son)

9.400,00 Yemek Giderleri

26.400,00

Para cezaları

1.500,00 Çay Ocağı Giderleri

14.500,00

Oda Giderleri katkı payı

550,00 İşsizlik İşveren Hissesi

149.300,00

243.800,00 Servis Ve ulaşım Giderleri

2.700,00

26.400,00

Bağışlar

70.000,00 Elektrik Giderleri

8.600,00

Kira Gelirleri

55.000,00 Su Giderleri

2.200,00

TEB Sözleşme Geliri

75.000,00 Bina Bakım Ve Onarım Giderleri

5.600,00

Faiz Geliri

60.000,00 Bilgisayar Bakım ve onarım Giderleri

1.600,00

Makine Cihaz. Demirbaş Giderleri
Telefon Giderleri
Posta ve Kargo Giderleri

3.150,00
30.500,00
2.700,00

İlan ve tanıtım Giderleri

1.200,00

Temizlik Giderleri

2.600,00

Müşavirlik ve Avukatlık Giderleri
Yargı ve icra Giderleri

400,00

Noter Giderleri

950,00

Kırtasiye Giderleri

8.500,00

Matbaa Basım Giderleri

7.500,00

Sigorta Giderleri

1.200,00

Kira Giderleri ( Nizip- Kilis )

11.500,00

Temsil ve Ağırlama Giderleri

85.000,00

Yayın Giderleri

7.700,00

Bağış ve yardımlar

1.500,00

Sosyal Etkinlik Giderleri

4.500,00

Emlak Vergisi

1.800,00

Resim ve Harç Giderleri

1.800,00

Banka masrafları

TOPLAM

350,00

Sözleşme ve Defter Alım Gider (621).

203.000,00

Diğer matbu evrak alım Giderleri(621)

3.800,00

Amortisman Giderleri
GELİRLER TOPLAMI

26.800,00

19.500,00

720.490,00 GİDERLER TOPLAMI

713.950,00

GELİR- GİDER FARKI

6.540,00

720.490,00 TOPLAM

720.490,00

8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI
01.09.2011–31.08.2012 TARİHLERİ ARASI
DÖNEME AİT DENETLEME KURULU RAPORU
24.09.2011 tarihli Genel Kurulda seçilen denetleme kurulumuz 28.09.2011
tarihindeki ilk yönetim kurulu toplantısından başlayarak bir yıllık söz konusu dönemde
bütün toplantılara çoğu zaman üç bazen iki en az bir denetleme kurulu üyesi olarak
katıldık. Toplantılarda alınan kararlar için görüşlerimizi bildirdik, gerek gördüğümüz
soruların yanıtlarını aldık.
Kurulumuz T.E.B. Yönetmeliği gereğince yılda en az iki defa yapılması gereken
kasa sayımını yaptık ve mevcudun uygun olduğunu gördük.
Denetim başlıkları şu şekildedir:
A:İdari Denetim
B:Mali Denetim
İDARİ DENETİM
Tutulması zorunlu defterlerin 23.12.2011 tarih ve 48990-48991-48992-48993
Yevmiye numaraları ile Gaziantep 4.Noterliği tarafından onaylandığını gördük. Ayrıca
Yönetim Kurulu karar defterinin de noter onaylı olduğu; Üye kayıt defteri, Gelen evrak
kayıt defteri, Giden evrak kayıt defterlerinin de düzenli işlendiği görülmüştür.
Bu faaliyet döneminde 48 yönetim kurulu toplantısı yapıldı, 309 Karar alındı. Karar
defterinin incelenmesinde tüm kararların oy birliği ile alındığı, hiçbir kararda muhalefet
şerhinin olmadığı tespit edilmiştir.

MALİ DENETİM
1-GELİRLER: Üyelerce yapılan yıllık aidatlar, oda giderlerine katkı payları, TEB
Yardımlaşma Sandığı, afet fonu paylarının bankalara açılan hesaplara yattığı, bunlara
karşı dekont verildiği ve her ay sonu itibarı ile bankalardan hesap ekstrelerinin alındığı
görüldü.
2-GİDERLER: Oda giderlerinin fatura, yazarkasa fişi, makbuz, tutanak ve bordro
gibi belgelere dayandırıldığı, bunlara tarih ve seri numarası verilerek dosyalandırıldığı
görülmüştür.
3-HARCAMALAR: Kısa vadeli ve günlük harcamalar için yönetim kurulu kararı
gereği kasa defterine kayıt yapılmak suretiyle oda sekreterine avans verilerek
ödemelerin yapıldığı, diğer yüksek miktar ödemeler için ilgili kurum ve kişilere en az ili
imzalı çek verildiği, bazen de havale veya EFT sistemi ile ödemelerin yapıldığı görüldü.
4-KASA DEFTERİ İNCELENDİ: 31.08.2012 Tarihi itibariyle aktif de 1.012,96 YTL
olduğu tespit edildi.

-15-BANKA HESAPLARI İNCELENDİ:
A:VADESİZ HESAPLAR:
1-) Ziraat B. Akyol Şb 74751 nolu hesap
2-) İş bankası 6301-0865021 Nolu hesap
TOPLAM
B:VADELİ HESAPLAR:
1-) İş bankası 6301-233363 Nolu hesap
2-) İş bankası 6301- 232963 Nolu hesap
3-) İş bankası 6301- 233531 Nolu hesap
TOPLAM

25,43 TL
34.958,28 TL
--------------------34.983,71 TL.

103.056,56 TL
45.105,93 TL
286.130,00
-------------------------434.292,49 TL

C: POST HESAPLARI:
1-) İş bankası 2004- 41031002 Nolu hesap
TOPLAM

5.295,85 TL
-------------------5.295,85 TL

6-ENVANTER: 31.08.2012 tarihi itibari ile 50,00 TL muhtelif sözleşmeler ve
4.255,00 TL değerinde çeşitli defterlerin mevcut olduğu görüldü.

7-REÇETE DAĞITIMI:
Peritonal diyaliz solüsyon reçeteleri, eritropoietin reçeteleri ve mor, turuncu
reçetelerin sıralamaya dâhil olan eczanelere sırayla dağıtımı yapıldığı görülmüştür.
Sonuç olarak:
Bu sıkıntılı dönemde bütün çalışmaların düzenli sistemli ve başarılı olduğunu
tespit ettik bu nedenle Yönetim Kurulu başkan ve üyelerimize, oda kurullarımıza,
muhasebecimize ve oda personeline katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve bu raporu
genel kurulun bilgilerine sunuyoruz.
Başkan
R. TAMER ÖZDENBOYACI

Üye
H.VURAL TUNALI

Üye
M. Ali DAYI

