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LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR
HAFTASI

ECZANELERDE BULAMADIĞINIZ İLAÇLARIN 
SORUMLUSU ECZACINIZ DEĞİLDİR!

02-08 KASIM

08 KASIM

Lösemi değil, iyilik bulaşır… Çocuklarımızın verdikleri mücadelenin farkında 
ve yanındayız.
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Son dönemde SGK reçetelerinde yaşanan kesinti ve iadeler ile ilgili SGK 
İtiraz Komisyonunda görevli yöneticilerimiz tarafından yapılan online 

bilgilendirme toplantısında, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında 
üyelerimize bilgi verildi.

1881 - 193∞

SGK İTİRAZ KOMİSYONU  
ONLINE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

ATATÜRK’Ü ANMA 
GÜNÜ

09 KASIM

10 KASIM
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TEB 43. OLAĞAN BÜYÜK  
KONGRESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI  
SAYIN MUSTAFA KAHVECİ’NİN ODAMIZI ZİYARETİ

11-14 KASIM

19 KASIM

11-14 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen Türk Eczacılar Birliği 
43. Olağan Büyük Kongresi’ne Yönetim Kurulumuz ve Büyük Kongre 

Delegelerimiz ile katılım sağlandı. Oda başkanımız Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR ve 
delegemiz Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL kürsü aldı. TEB Mevzuat Komisyon 
Raporunu delegemiz Ecz. Kamer MUT ARI sundu.

Adalet komisyonu başkanı Sayın Mustafa Kahveci odamızı ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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Daha önce meslektaşlarımız tarafından Odamıza bildirilen görüşler 
doğrultusunda hazırlanan önergeler 11-14 Kasım tarihlerinde Ankara’da 

yapılan TEB Olağan Büyük Kongresi’ne Odamız tarafından sunulmuştur. 

ÜYELERE DUYURU
TEB 43. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ’NE  
ODAMIZ TARAFINDAN SUNULAN ÖNERGELER

20 KASIM

1. Daralan eczane ekonomileri ve çalışma şartları ile SGK’ nın tek alıcı, 
eczanelerinde tek satıcı olduğu göz önüne alındığında eczanelerin Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na yaptığı iskontoların kaldırılması hususunda çalışma 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. Bunun 
sağlanamaması durumunda; SGK’ ya yapılan eczane iskontolarında kurum 
harici satışların (ilaç dışı vb.) eczane gelirlerinin haricinde tutularak, 
iskonto uygulanmasının sıfır iskontodan başlayarak yıl içinde ciroya bağlı 
olarak kademeli iskonto artışının sağlanması ve 4. ve 5. kademe ilaçların 
yasal kâr oranlarının düşük olması sebebiyle bu grup ilaçlara eczane 
iskontosu uygulanmaması için çalışma yapmak üzere yeni oluşacak TEB 
Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

2. Eczanelerde satılan ilaç dışı ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği için TEB 
Merkez Heyetinin belirleyeceği bir kurul aracılığıyla kalite ve güvenilirlik 
testleri yapılarak ürünlere “eczanede satılması gerekmektedir” şeklinde 
onay verilmesi ve bu ürünlerle ilgili eczacı ve eczane çalışanlarına yönelik 
bilimsel ve tarafsız eğitimler düzenlenmesi hususunda çalışmalar yapmak 
üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

3. Eczacı odalarımızın, mesleğimize ve kamu kaynaklarına zarar veren 
muvazaalı ve etik dışı çalışan eczacılarla mücadele konusunda daha 
etkin çalışabilmeleri için SGK ve TİTCK verilerinden yararlandırılması 
konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapmak 
üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

4. TEB MAJISTRAL sayfasındaki majistral tarifelerin sürekli güncel 
tutularak bu sayfanın referans olarak kabul edilmesi ve geri ödeme 
kurumlarıyla mutabakat sağlanarak bu sayfanın reçete provizyon 
sistemlerine entegre edilmesinin sağlanması hususunda çalışmalar 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz.

5. Yardımcı eczacı atamalarında, atamaya başvuran eczacıların 
tercihlerini il bazında yapıyor olmasının uygulamada sıkıntılar yaşatması 
sebebiyle, tercihlerin ilçe bazında da yapılabilmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz.
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6. Eczanesinde, yasa gereği veya gönüllü olarak yardımcı veya ikinci 
eczacı çalıştıran eczacıya teşvik amaçlı TEB bünyesinde istihdam fonu 
oluşturulması ve faizsiz kredi veya farklı seçeneklerle maddi destek 
sağlanması hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne 
görev verilmesini öneriyoruz. 

7. Enjektör fiyatlarının güncellenmesi, şeker ölçüm çubuklarında 
ve insülin iğne uçlarında oluşan fiyat farklarının ise Medula Provizyon 
Sisteminde görüntülenmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması 
hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev 
verilmesini öneriyoruz. 

8. Mesleğinde on beş yılını doldurmuş olan eczacıların, devlet 
memurları gibi yeşil pasaport hakkına sahip olmaları için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB 
Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

9. Eczane çalışanlarına yönelik uzaktan veya bölgelerde mesleki 
eğitimlerin düzenlenmesi için çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez 
Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

10. Eczacılık işletmeciliği ve mevzuatı hakkında akademik eğitimlerin 
arttırılması için düzenleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak üzere 
TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

11. Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü’nün günümüz gerçekleri göz 
önüne alınarak güncellenmesi hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB 
Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

12. Eczanelerdeki miadı dolan ilaçların TEB tarafından merkezi bir 
uygulama ile eczanelerden toplanarak, ilaç üreticilerinin maliyet-zarar 
telafisi ve imha sorumluluğu açısından sürece dâhil olduğu bir toplama ve 
imha çalışması yapmak üzere yeni oluşacak TEB Merkez Heyeti’ne görev 
verilmesini öneriyoruz. 

13. Yeni Eczacılık Fakülteleri’nin açılmaması, faal Eczacılık Fakülteleri 
için akreditasyon çalışmaları yapılması, akredite olamayan fakültelerin 
çalışmalarına akademik düzeyde devam etmesi ayrıca hâlihazırda açık 
olanların kontenjanlarının ihtiyaç seviyesine düşürülmesi, anabilim 
dallarında en az bir eczacı akademisyen bulundurma zorunluluğu olması 
için düzenleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB 
Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

14. Eczanelerin 1. Basamak Sağlık Kuruluşu olması sebebiyle aşılama ve 
erken teşhise yönelik eczacının vereceği hizmetlerin yasal hâle getirilmesi, 
gerekli eğitimlerin yapılması (aşılama, şeker ölçümü, tansiyon ölçümü vb.) 
ve sertifikalanmasının sağlanması için düzenlemeler yapılması hususunda 
çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini 
öneriyoruz. 



     

K A S I M  |  Ç A L I Ş M A  R A P O R UMERSİN ECZACI  ODASI

7

15. Eczanelerin 1. Basamak Sağlık Kuruluşu olması sebebiyle koruyucu 
sağlık hizmetleri, tarama, tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile tansiyon, 
diyabet, KOAH vb. hastalıkların yönetimi hususunda eczacının aktif 
görev almasının ve oluşturduğu değerin eczacıya meslek hakkı olarak 
dönmesinin sağlanması için düzenleme yapılması hususunda çalışmalar 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

16. 6197 Sayılı Kanunun 5. ve yönetmeliğin 8. Maddeleri gereği uygulanan 
ilçe bazlı nüfus kriterinin, Büyükşehirlerin merkezinde bulunan yerleşim 
yerleri İlçe olarak ayrıldığı için özellikle bu bölgelerdeki eczanelerin 
nakillerinde mağduriyetler yaşattığından hareketle, 6197 Sayılı Yasa’da 
aynı İl içinde eczane nakillerindeki kısıtlamanın kaldırılması konusunda 
ilgili yasa ve yönetmelikte değişiklik yapılması konusunda çalışmalar 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

17. İkinci ve yardımcı eczacıların görev ve yetki tanımlarındaki muğlaklığı 
gidermek, ikinci eczacı ve yardımcı eczacı maaşları ile eczacı mesul müdür 
maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi için ilgili mevzuatta yapılacak 
düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev 
verilmesini öneriyoruz.

18. Kamu Kurum iskontosunu, kurumun uyguladığından düşük uygulayan 
firmalara yaptırım uygulanması veya Medula Provizyon Sisteminde fiyat 
farklarının gösterilmesi ve eczacının fiyat farkı alma hakkı olması için 
düzenleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez 
Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

19. İl dışı takasın istisnai durumda (tevzi, özel sebepler, miat, tekil takas 
vb.) Sağlık Müdürlüğü onayı ile yapılabilmesi için çalışma yapmak üzere TEB 
Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

20. İlaç fiyat kararnamesinde karlılık oranlarının ilk 3 kademe için %30, 4. 
ve 5. Kademe ilaçlar için %20 olarak iyileştirilmesi ve her yıl uygulanan Euro 
kuru güncelleme oranında baremlerin revize edilmesi için çalışmalar yapmak 
üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

21. Majistral ilaçların Medula Provizyon Sistemine ağırlıkla birlikte hacim 
olarak da girilebilmesini sağlamak için düzenleme yapılması hususunda 
çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz.

22. Muayene ücreti tahsilâtı yükünün eczacının üzerinden alınması, 
SGK protokolünde belirtildiği üzere konuyla ilgili alternatif yöntemlerin 
belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne 
görev verilmesini öneriyoruz.

23. Farmasötik formdaki gıda takviyesi adıyla ruhsat alan ürünlerin 
karekodlu takibinin yapılıp, satışının sadece eczanelerden sağlanması için 
çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 
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24. Yardımcı eczacı çalıştıran eczacılara ekonomik katkılar sağlamak için 
eczacılar adına İŞKUR ve KOSGEB ile sürekli bir protokol çalışması yapmak 
üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

25. Reçete başı hizmet bedellerinin yıllık ciro üzerinden değil aylık 
faturalandırma dönemlerinde artan reçete sayısına göre kademeli olarak 
verilmesi hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev 
verilmesini öneriyoruz.

26. Doktorasını yapan akademisyen eczacılara burs sağlanması konusunda 
çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz.

27. TEB Vakfı bünyesinde, lisansüstü ve doktora eğitimi için Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü kurulması çalışmalarını yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev 
verilmesini öneriyoruz. 

28. Eczane içi hafıza kaydı olan Isı-Nemölçerlerle ilgili zorunluluğun 
tamamen kaldırılması için görüşmeler yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne 
görev verilmesini öneriyoruz. 

29. Daralan eczane ekonomilerine katkı sağlamak için kutu başı hizmet 
bedelinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne 
görev verilmesini öneriyoruz. 

30. Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının 
Karşılanması ve Reçetelerinin İncelenmesi İçin Gerekli Usul ve Esaslara Ait 
İşbirliği Protokolünde geçen ödeme süresinin SGK protokolü ile eş zamanlı 
olması için gerekli çalışmaları yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev 
verilmesini öneriyoruz. 

31. Geçici Koruma Kanunu Kapsamında olan Suriyeli vatandaşlara ait 
reçetelerin ödenmesinde istenen borcu yoktur evraklarının SGK tarafından 
sorgulanıyor olması sebebiyle diğer kurumlardan bu belgenin istenmemesi 
adına gerekli entegrasyon çalışmaların yapılması için TEB Merkez Heyeti’ne 
görev verilmesini öneriyoruz. 

32. TEB Merkez Heyeti’nde ve Odaların Divan Kurullarında görevlerini 
yürüten eczacıların, eczanelerine mesul müdür veya yardımcı eczacı 
atamasının yapılması ve atanan eczacıların maliyetlerinin TEB ve Eczacı 
Odası bütçelerinden karşılanması konusunda çalışmalar yapmak üzere yeni 
seçilecek TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

33. İnternet üzerinden ilaç ve ilaç dışı ürün satışı gerçekleştiren eczacı ve 
firmaların tespitini yapmak üzere TEB bünyesinde bir kurul oluşturulması 
için TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

34. Kamu Kurum İskontosunun eczane üzerinden hareketle uygulanmasının 
kaldırılarak, ithalatçı veya üretici firmaların SGK ile İTS havuzunda işlem 
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görmemiş ürün miktarına göre firma ile mahsuplaşması için gerekli çalışmaları 
yapmak üzere yeni oluşacak Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

35. Kamu eczacılarının mesai içi tavan ek ödeme tutarına esas katsayılarının 
uzman eczacı için 5’ten 7’ye, eczacı için 2.5’ten 5’e, mesai dışı tavan ek ödeme 
tutarına esas katsayının uzman eczacı için 1.5’ten 3’e, eczacı için 0.5’ten 1.5 
seviyesine çıkarılması, kadro unvan katsayısının 1.2’ye, taşınır kayıt yetkilisi 
olarak görev yapan eczacılar için kadro unvan katsayısının 1.3’e, sorumlu 
eczacı unvan katsayısının 1.4’e çıkarılması çalışmalarını yapmak üzere TEB 
Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

36. Kamu eczacılarına maaş ile birlikte verilen sabit ek ödeme tutarının 
emeklilik dönemine de yansıtılması konusunda çalışmalar yapmak üzere TEB 
Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

37. Hastane organizasyon şemasında Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü 
oluşturularak bu bölümlere kamu eczacılarının atanması adına çalışmalar 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

38. Sağlık Bakanlığı’nın kura ile eczacı ataması uygulamasında açılan 
kadrolar için yedek başvuruların da kabul edilmesi, böylece bu hakkını 
kullanmayan kişiler nedeniyle ilgili kadroların bir sonraki atamaya kadar boş 
kalmasının önüne geçilerek olası mağduriyetlerin giderilmesi hususunda TEB 
Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

39. Tıbbi malzeme reçete kesintileri için Eczacı Odası temsilcilerinin de 
içinde bulunduğu SGK itiraz ve üst itiraz komisyonlarının oluşturulması için 
çalışmalar yapmak üzere, TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

40. Eczane saygınlığının korunması, halkın gözünde Eczacı imajının 
güçlendirilmesi, güncel konuların takibi ve gerekli bilgilendirmelerin 
yapılması amacıyla TEB bünyesinde yeni bir komisyon oluşturulması 
hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini 
öneriyoruz. 

41. Eczacılık Fakülteleri ve İlaç Endüstrisi temsilcileriyle iş birliği içerisinde 
TİTCK nezaretinde, İlaç Endüstrisi’nde eczacı istihdamı için ihtiyaç ve öncelik 
haritası çalışması yapılarak bu çalışma neticesinde fakültelerimizde amaca 
yönelik lisansüstü ve doktora programlarının açılabilmesi ve ilaç endüstrisinde 
eczacı istihdamının artırılması için çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez 
Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

42. Uzman Eczacı kadrolarının artırılarak, özel hastanelerde bu kadroların 
zorunlu istihdam kapsamına alınması için gerekli çalışmaları yapmak üzere 
TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

43. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu içerisinde TEB Merkez 
Heyeti yetkililerinin de bulunması adına gerekli çalışmaları yapmak üzere 
TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 
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44. TEB Merkez Heyeti kadrolarında aynı görevde üst üste 3 dönemden 
fazla görev alınmaması adına çalışmalar yapmak adına TEB Merkez Heyeti’ne 
görev verilmesini öneriyoruz. 

45. TEB Vakfının ‘kamuya yararlı vakıf ’ statüsünü alabilmesi, böylelikle 
vergisel vb. muafiyetlerden yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak 
üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

46. Odalarda TEB Akademi vasıtasıyla afet eczacılığı eğitimleri düzenleyerek 
oda bünyelerinde afet müdahale ekipleri oluşturulması için çalışmalar yapmak 
üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

47. Afetlerde ve acil durumlarda kullanılmak üzere en az 7 bölgeye mobil 
eczane oluşturulması için çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne 
görev verilmesini öneriyoruz. 

48. Sağlık okuryazarlığını artıracak dergi ve kitapların TEB Akademi 
bünyesinde kurulacak bir ekiple programlanarak basım-yayını ve eczanelerden 
dağıtımınınsağlanması için çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne 
görev verilmesini öneriyoruz. 

49. EGAŞ’ın depoculuk faaliyetleri ve saha çalışmalarının artırılarak, 
kooperatifler ile entegrasyonunu sağlayacak çalışmalar yapmak üzere TEB 
Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

50. İlaçta KDV’nin düşürülmesi ya da sıfırlanması için çalışmalar yapmak 
üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

51. Eczaneler için kapsamlı ve özel bir stok affı için çalışmalar yapmak üzere 
TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz.

52. Tüm eczacı odaları için ortak bir dijital arşiv çalışması yapmak üzere 
TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

53. Eczacılık Akademisinin kamu eczacılarına yönelik düzenli meslek içi 
eğitim programı planlaması yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev 
verilmesini öneriyoruz. 

54. Kamuda stajyer eczacılar için daha fazla kontenjan sağlanması için 
çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

55. Kamuda ve özel sektörde eczacı istihdamının artırılması için çalışmalar 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

56. Eczacılık Fakültelerinde eczacısız A.B.D. açılamaması için çalışmalar 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

57. Farmasötik formdaki tıbbi cihazların, firma çalışanları tarafından 
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reçeteliklerle satışının yasaklanarak, ürünlerin sadece ecza depoları 
aracılığıyla sadece eczanelerden satışının yapılabilmesi için çalışmalar  
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

58. İFK’da karlılığa esas baremlerin güncellenmesi için çalışmalar yapmak 
üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

59. Özel ve kamu hastanelerinde yatak sayısına bağlı olarak yardımcı eczacı 
istihdam zorunluluğu getirilmesi için çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez 
Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz.

60. Özel hastanelerde çalışan eczacılar adına standart bir sözleşme tipi 
hazırlanması için çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev 
verilmesini öneriyoruz. 

61. 6643 sayılı yasanın 30. maddesine ilişkin Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararı sonucu Haysiyet Divanı çalışmalarının aksamaması adına uzman 
hukukçular ve Oda Haysiyet Divanı yetkililerinin katılımıyla çalıştay 
düzenlenerek sonuçlarının TBMM’de yasalaştırılması için gerekli çalışmaları 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

62. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16/2 maddesi ve Veri 
Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesine istinaden tanınan 
Veri  Sorumluları Siciline Kayıt İstisnası kapsamına  (VERBİS’e kayıt olma 
zorunluluğundan doğacak olan yükümlülüklerin kamu sağlığı ve ilaç hizmeti 
sunumunda oluşturacağı aksama ve kesintilerin geri dönülemez sonuçlara yol 
açacak olması sebebiyle) Eczacılarında dahil edilmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak üzere TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz. 

63. Medula Provizyon Sisteminde yapılan teknik değişiklikler ve 
güncellemelerin duyurulmamasından kaynaklı eczacıların reçete kayıtları 
esnasında yaşadıkları sorunları gidermek adına, sistemde yapılan 
değişikliklerin ve güncellemelerin duyurular kısmında yayınlanması için 
gerekli çalışmaları yapmak üzere yeni kurulacak TEB Merkez Heyeti’ne görev 
verilmesini öneriyoruz. 

64. SGK Protokolünün 4.3.6 maddesinde, “Protokolün (5.3) numaralı 
maddesindeki fiillerin tespit edildiği reçetede fiili ilgilendiren reçete veya ilaç 
bedelleri ödenmez (5.3.3, 5.3.6 ve 5.3.14 maddeleri hariç). 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.” Denilmektedir. Ancak 
protokolde yer alan ilgili 5.3 maddelerindeki unsurlar tespit edilmemiş ve 
Kurum tarafından eczacıya cezai işlem uygulanmamış olmasına rağmen bu 
madde göz önünde bulundurularak eczacıdan yersiz ödeme adı altında yapılan 
haksız kesintilerin önüne geçilmesi adına ilgili madde de değişiklik yapılması 
için yeni kurulacak TEB Merkez Heyeti’ne görev verilmesini öneriyoruz.
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Odamız ile Özel Ortadoğu Hastanesi arasında üyelerimiz ve çalışanları için 
Sağlık Hizmet protokolü imzalanmıştır

SAĞLIK HİZMET PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

23 KASIM
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TEB BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ İLE 
TOPLANTI

ÖĞRETMENLER
GÜNÜ

23 KASIM

24 KASIM

TEB Büyük Kongre Delegeleri ile yapılan toplantıda TEB Olağan Büyük 
Kongre ve sonucu değerlendirildi.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DUYARLILIĞI 
ATÖLYE ÇALIŞMASI

25 KASIM
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı” projesinin paydaşlarından biri olarak; 
Mersin Kent Konseyi, Anka Üreten Kadın Derneği ve Sabancı Vakfı’nın İşbirliği 
ile 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” nde Odamızda ilk 
atölye çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu projenin hayata geçirilmesine katkı 
sunan Türkiye’deki ilk meslek odası olmanın sorumluluğuyla çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.
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Adana SGK SSGM müdürü Dr.  Hasan DOĞAN’ın katılımı ile medikal reçete 
taranması ile ilgili bölge eczacı odaları online toplantısına katılım sağlandı.

MERSİN CHP MİLLETVEKİLİ AV. ALPAY ANTMEN  
VE CHP AKDENİZ İLÇE BAŞKANI  
SEMİH PALAMUT’UN ODAMIZI ZİYARETİ

09 KASIM

ADANA SGK SSGM MÜDÜRÜ DR. HASAN DOĞAN 
İLE BÖLGE ECZACI ODALARI TOPLANTISI

29 KASIM

Mersin CHP Milletvekili Av. Alpay ANTMEN ve CHP Akdeniz İlçe Başkanı 
Semih PALAMUT Odamızı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Güncel 

konularda fikir alışverişi yapıldı ve mesleğimizin çözüme kavuşturulması 
gereken problemleriyle ilgili hazırlamış olduğumuz rapor kendilerine sunuldu. 
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KOMİSYON 
TOPLANTILARI

Komisyonun 02.11.2021 - 30.11.2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 
toplantılarda 2 nakil,  2 devir dosyası karara bağlandı. 

Kasım ayında faaliyetlerine başlayan eczacılarımıza meslek hayatlarında 
başarılar dileriz.

ECZANE ARAŞTIRMA  
KOMİSYONU TOPLANTILARI

04.11.2021 - 25.11.2021 tarihleri arasında yapılan SGK Kesinti İtiraz Komisyonu 
toplantılarında 182 reçete kesintisi görüşülmüş olup, 134  reçetenin ödenmesine, 
38 reçetede itirazın reddine ve 20 reçete kesintisinin Üst İtiraz İnceleme 
Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

SGK KESİNTİ  
İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANTILARI

AÇILAN ECZANELER
Ecz. Başar TÜRKMEN   Sıhhat Eczanesi  Akdeniz

Yusuf Alperen ÇETİN  Çetin Eczanesi   Anamur
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BASINDA 
BİZ
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İLAÇ KRİZİNE KARŞI  
‘FİYAT GÜNCELLEME’ ÇAĞRISI!’’

MERSİN HABERCİ GAZETESİNDE ÇIKAN HABERİMİZ:

Eczacılar, ilaç krizine karşı ses yükseltti: “Hastalarımızla karşı karşıya 
gelmek istemiyoruz. İlaç yokluğunun sorumlusu biz eczacılar değiliz. İlaç 

fiyatlandırma politikaları derhal güncellenmelidir. ‘’

Gazetemizin 31 Ekim’de manşetten duyurduğu ilaç krizine ilişkin sorunun 
çözülmemesi üzerine eczacılar ses yükseltti: “Hastalarımızla karşı karşıya gelmek 
istemiyoruz. İlaç yokluğunun sorumlusu biz eczacılar değiliz. İlaç fiyatlandırma 
politikaları derhal güncellenmelidir.”

‘’İLAÇ KRİZİ DERİNLEŞİYOR!’’

Türk Eczacılar Birliği 25.Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, 
yaptığı yazılı açıklama ile krizin sorumlu olmadıklarını vurgulayarak, “Ciddi 
bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Her 
şeyden önce söylemekte fayda var: Bu krizin sorumlusu biz eczacılar değiliz. 
Eczacılarımız hastalarına ilaç veremiyorsa, hastalarımız ihtiyaçları olan ilaçlarına 
ulaşamıyorsa bunun sebebi hâlihazırdaki ilaç fiyatlandırma politikalarıdır, 14 
yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesidir, yerli ilaç politikalarının istenen 
düzeyde olmamasıdır.

Derinleşmekte olan bu kriz karşısında kamuoyunu uyarmak bizim görevimiz, 
çünkü halk sağlığını korumakla yükümlüyüz. Bunu yaptığımız için günlerdir 
mesleğimizi ve meslektaşlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik tutumlar ile 
karşı karşıyayız. Eczanelerimize denetimler düzenleniyor, meslektaşlarımız 
susturulmaya çalışılıyor ve hedef gösteriliyor. Bu tavrı kabul etmiyoruz.

İLAÇ, DOLARA KARŞI SAVUNMASIZ!

Her ne kadar ilaç fiyatlarının artmasına karşı olsak da ilaç fiyatlandırmasına 
esas olan Avro kuru 4.57 TL iken güncel Avro kuru 11 TL civarında seyrediyor. 
Aradaki makas giderek açılıyor ve piyasada bulunamayan ilaç sayısı günden güne 
artıyor. Ve ne yazık ki bu karşı karşıya kaldığımız ilk ilaç krizi değil. Biz bunu 
yıllardır yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları şubat ayında ilaç kurunda 
anlaşana dek pek çok ilacı temin edemiyoruz, hastamıza ilacını ulaştıramıyoruz.
Uyarıyoruz; eğer sesimiz duyulmazsa, İlaç Fiyat Kararnamesi hakkındaki 
çağrımız kamu otoritesi tarafından kabul görmezse ilaç krizi daha fazla 
derinleşecek, daha çok sayıda ilaç bulunamaz hâle gelecek, halk sağlığı geri 
dönülmez biçimde yara alacaktır. Kamu otoritesi, hangi dağıtım ağında bu 
ilaçların bulunduğunu beyan ediyorsa temin etmeye ve hizmetimizi kesintisiz 
sürdürmeye hazırız.’’ dedi. 

16 Kasım 2021
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‘ ’İLAÇ FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI 
DERHAL GÜNCELLENMELİDİR!’’

GÜNAYDIN GAZETESİNDE ÇIKAN HABERİMİZ:

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, son günlerde ilaçta yaşanan 
sorunlarla ilgili olarak, “İlaç yokluğunun sorumlusu biz eczacılar değiliz. 

İlaç fiyatlandırma politikaları derhal güncellenmelidir” dedi. 

Türk Eczacıları Birliği 43. Olağan Büyük Kongresine katılan Mersin Eczacı 
Odası Başkanı Özgün Sağır, “Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo 
gün geçtikçe derinleşiyor. Her şeyden önce söylemekte fayda var: Bu krizin 
sorumlusu biz eczacılar değiliz.” dedi. Sağır, “Eczacılarımız hastalarına ilaç 
veremiyorsa, hastalarımız ihtiyaçları olan ilaçlarına ulaşamıyorsa bunun sebebi 
hâlihazırdaki ilaç fiyatlandırma politikalarıdır, 14 yıldır güncellenmeyen ilaç 
fiyat kararnamesidir, yerli ilaç politikalarının istenen düzeyde olmamasıdır. 
Derinleşmekte olan bu kriz karşısında kamuoyunu uyarmak bizim görevimiz, 
çünkü halk sağlığını korumakla yükümlüyüz. Bunu yaptığımız için günlerdir 
mesleğimizi ve meslektaşlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik tutumlar ile 
karşı karşıyayız. Eczanelerimize denetimler düzenleniyor, meslektaşlarımız 
susturulmaya çalışılıyor ve hedef gösteriliyor. Bu tavrı kabul etmiyoruz. Her 
ne kadar ilaç fiyatlarının artmasına karşı olsak da ilaç fiyatlandırmasına esas 
olan Avro kuru 4.57 TL iken güncel Avro kuru 11 TL civarında seyrediyor. 
Aradaki makas giderek açılıyor ve piyasada bulunamayan ilaç sayısı günden 
güne artıyor. Ve ne yazık ki bu karşı karşıya kaldığımız ilk ilaç krizi değil. 
Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları şubat ayında 
ilaç kurunda anlaşana dek pek çok ilacı temin edemiyoruz, hastamıza ilacını 
ulaştıramıyoruz. Uyarıyoruz; eğer sesimiz duyulmazsa, İlaç Fiyat Kararnamesi 
hakkındaki çağrımız kamu otoritesi tarafından kabul görmezse ilaç krizi daha 
fazla derinleşecek, daha çok sayıda ilaç bulunamaz hâle gelecek, halk sağlığı 
geri dönülmez biçimde yara alacaktır. Kamu otoritesi, hangi dağıtım ağında bu 
ilaçların bulunduğunu beyan ediyorsa temin etmeye ve hizmetimizi kesintisiz 
sürdürmeye hazırız.” diye konuştu.

18 Kasım 2021
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‘ ’İLAÇ FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI 
DERHAL GÜNCELLENMELİDİR!’’

GÜNAYDIN GAZETESİNDE ÇIKAN HABERİMİZ:

Mersin Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Özgün Sağır, son zamanlarda 
eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığını söyleyerek, döviz kurundaki 
hareketlenmenin ilaçlara olan etkisinin çok fazla olduğunu ve hatta pahalılık 
karşısında ilaçların alınamadığını belirtti. Sağır, “Ülkemizin içerisinde 
bulunduğu ekonomik şartlar her geçen gün o kadar kötüye gidiyor ki belki 
insanlar ilaç bulamadığı gibi ekmek de bulamayacak bu yıl döviz kuru o kadar 
hareketli ki ilaçta belirlenen kur ile reel kur arasındaki makas çok açılmaya 
başlandı. Sağlıktaki sorunları görmezden gelerek, çözüm üretemezsiniz” dedi. 
Mersin Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Özgün Sağır, bazı ilaçların sahada 
çok az olduğunu, bazı ilaçların ise hiç bulunmadığını belirterek, “İlaçta belirlenen 
kur ile reel kur arasındaki makas çok açılmaya başlandı. Bu makas açıldığı için 
de yokluklar çok daha erken bir zamanda başlamış oldu, bu sorunlar daha erken 
konuşulmaya başlandı. Dediğimiz gibi eğer bu sorunlara bir çözüm üretilmezse 
ise; daha önümüzde aralık ve ocak varken aman Allah’ım diyorum. Şu an bizim 
Euro kurumuz bu yılın 20 Şubat’ında 4,58 olarak belirlendi ve Euro şu anda 14 
lira. Bu şu demek oluyor ki; üretim yapamazsınız çünkü dışarıdan ham madde 
14 liradan alınacak ama ülkede bunu işleyip emek sarf edip, üreteceksiniz ama 
4,58 kurdan satılacak diye bir olamaz bu bir de defa üretimin olmayışının bir 
göstergesidir. İthal ilaçlarımız var, ithalatçı ve ihracatçı bu ilaçları 14 liradan 
getirip, 4,58’den nasıl satılacak bunlar ve hal böyle olunca da Türkiye’de ilaç 
yokluğu her geçen gün daha da artıyor. Geçtiğimiz aylarda 400-500’lerde 
konuştuğumuz ilaç sorunu şimdilerde ise binlere yükselmiş durumda ve bu 
döviz böyle artarsa ilaç yokluğu da daha da artacak” ifadelerini kullandı.

“SAHADA BAZI İLAÇLARI BULMAKTA ZORLANIYORUZ!”

Euro kurunun yükselmesinden ötürü sahada bazı ilaçların bulunmadığını 
kaydeden Sağır, “Biz dönemin başından itibaren reel olmayan Euro kuru 
olduğunu söylüyoruz ve reel olmaması da ister istemez sahaya yansıyor. Biz dönem 
başında, bunları ilk konuştuğumuzda yaklaşık 1,5-2 ay öncesinde bile ilaçlar yok 
dediğimizde Euro kuru 10 civarındaydı. Bir aylık süre içerisinde Euro şu anda 
14 lira civarlarında. Yani yüzde 40’lık bu değişim sizin ilaç kurunuzda, ilacın 
bağlı olduğu Euro kurunda değişiklik yapmadığınız taktirde bu yüzde 40’lık bir 
gerileme demektir. Biz sahada gerçekten de ilaçların olmadığını söylediğimizde 
üzülerek görüyoruz ki yetkililer tarafından ya bu konu umursanmıyor ya da 
görmezden geliniyor, sorunu yok sayıyorlar ve yanlış demeçler veriyorlar. 
Hal böyle olunca halk ve eczacılar karşı karşıya geliyorlar. Ama halkta şunun 
farkında ki; gerçekten de hastaneden yazılan 4 kalem ilacın neredeyse 2 tanesini 
bulamadığını, başka bir eczanede başka bir ilacı bulamadığını görebiliyor. Halk 
aslında bunu bire birde yaşıyor ama gerek geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar 
olsun gerek daha fazla fiyat farkı ödemesiyle ilgili değişiklikler olsun maalesef 
halkımızın tepkisizliği bunlarında olağanlaşmasını sağlıyor. Çünkü insanlar 
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tepki vermedikçe yukarıdakiler de bu işi umursamıyor ya da ciddiye almıyor” 
şeklinde konuştu.

‘’HEM ÜRETİM AZ HEM DE FİYAT POLİTİKASI BİZLERİ ÇOK ZORLUYOR!’’

“15 Şubat 2022’ye kadar eğer herhangi bir adım atılmaz ise her geçen gün 
artan seviyelerde ilaç yoklukları ile karşı karşıya kalacağız” diyen Sağır, “Sağlık 
Bakanlığı sahada ilaçlar var diyor ama örneğin, günlük bin adet arzın olduğu 
bir ilaç, piyasa günlük 100 ile sınırlı olarak sunulduğu zaman bu da yokluktur 
çünkü geriye kalan 900 kişinin ilaç bulamaması anlamına gelmektedir. Yani 
burada bir grup ilaç hiç yokken, bir grup ilaç da neredeyse hiç seviyesinde 
sahada, o yüzden bulunabilirlikler de azalmaktadır. Hastalar bize bazen ilaç 
sorduklarında biz tek tek eczaneleri gezmeleri gerektiğini söylüyoruz anca ve o 
da kaldıysa. Bize hangi ilaçların geleceğini, hangi ilaçların gelemeyeceğini artık 
kestiremiyoruz çünkü arz ve talep dengesizliği de var artık. Geçen yıl pandemi 
döneminde grip hastalıkları az görülmüştü çünkü tedbirler çok fazla alınıyordu 
ama bu zamanda, bu yıl grip vakaları çok fazla. Okullar açıldı, bulaş riski arttı 
ve haliyle ilaç tüketimi bir önceki yıla göre daha da fazlalaştı. Üreten firmalar bu 
yılki planlamalarını geçen yıla göre yaptıkları için bir de üretim de az bu sefer, 
böyle de bir sıkıntı yaşıyoruz. Hem üretim az hem de fiyat politikası bizleri çok 
zorluyor, iki cenderenin arasına sıkışmış durumdayız” diye ekledi.

“BU PARAMETRELERİ GÖRMEZDEN GELEREK, SAHADAKİ SORUNU 
ÇÖZEMEZSİNİZ!”

Bakanlığın bir an önce ilaç firmalarının belirli kota dahilinde üretim yapmaların 
önüne geçmesi, üretim kapasitesini artırmalarının sağlaması gerektiğine vurgu 
yapan Sağır, “Diğer taraftan da Euro kurunun yılda bir kez güncellenerek, 
yapılan bu fiyatlandırılma politikasının değiştirilmesi gerekir. Bir ürünün 
piyasada bulunabilmesi için reel bir rakama ihtiyaç vardır ve yapılacak olan bu 
güncelleme gerekirse eşit şekilde bölünerek yapılmalıdır. Çünkü zam yaklaşacağı 
dönemde firmalar üretimleri azalmaktadır, yüksek fiyattan satılabilsinler diye. 
Biz bu dönemde tabloyu bu kadar kötü yaşıyorken, bu kadar kötüyse tablo, iki 
ay sonrasını düşünemiyoruz bile. 16 Aralık’ta ilaç listesi yine güncellenecek ve 
yokluğun üzerine bir yokluk daha eklenecek. Ama bu parametreleri görmezden 
gelerek, sahadaki sorunu çözemezsiniz. Böyle bir gerçeklik var; bunu eczacı da 
yaşıyor, bunu vatandaş da yaşıyor, hekim arkadaşlarda yazılan reçetedeki ilaçların 
alınamamasından dolayı da tedavinin yarım kalmasından şikayetçi. Bunun bir 
an önce düzeltilmesi gerekiyor ve bazı şeylere artık reel yaklaşılması gerekiyor. 
Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar her geçen gün o kadar kötüye 
gidiyor ki belki insanlar ilaç bulamadığı gibi ekmek de bulamayacak bir döneme 
de giriyorlar” ifadelerine yer verdi.

“BELİRLENEN KUR İLE REEL KUR ARASINDAKİ MAKAS ÇOK AÇILMAYA 
BAŞLANDI!”

İlaç Fiyat Kararnamesi’nin kesinlikle değişmesi gerektiğini, döviz kurundan 
dolayı daha şimdiden sıkıntıların başlamış olmasının, ilerleyen zamanlarda 
daha büyük felaketlere yol açacağını iddia eden Sağır, “İlaç Fiyat Kararnamesi’ne 
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göre; bir yıl önceki Euro kurunun yıl bazındaki ortalamasının yüzde 60’ı 
referans olarak belirlenir diyor. Bir defa ilk olarak bunun değişmesi gerekiyor. 
Yüzde 60 olarak bir önceki yıla göre belirlediğiniz takdirde zaten yüzde 40’lık 
bir eksiyle başlanmış oluyor ve dalgalı kurun olduğu bir dönemde de bu kur 
yılda bir kez sabitlenip, olacağı neyse olur şeklinde olmamalı. İlaç kurları eğer 
Euro kuru ile sağlanacaksa direkt Euro Endeksi ile tanımlı olması gerekir. 
Çünkü dönem içerisindeki değişikliklerin sahaya yansımaması durumunda bu 
ilaç yokluklarını hep yaşayacağız. Biz bu tür sıkıntıları ocak aylarının sonlarına 
doğru yaşıyorduk ama bu yıl döviz kuru o kadar hareketli ki ilaçta belirlenen 
kur ile reel kur arasındaki makas çok açılmaya başlandı. Bu makas açıldığı için 
de yokluklar çok daha erken bir zamanda başlamış oldu, bu sorunlar daha erken 
konuşulmaya başlandı. Dediğimiz gibi eğer bu sorunlara bir çözüm üretilmezse 
ise; daha önümüzde aralık ve ocak varken aman Allah’ım diyorum” dedi.

“İLAÇ TEDARİKLERİ SAĞLANMALI!”

İlacın keyfi bir ürün olmadığını, ilaçların tedarikinin sağlanması gerektiğini, 
aksi taktirde hastalıkların, hatta ölümlerin artacağını kaydeden Sağır, “Biz bu ilaç 
sıkıntılarının giderilmesi konusunda çalışmalar da yapıyoruz; hatta bakanlığa 
hazırladığımız dosyamız bile var. Bizim ilaç kararnamesi 2009’dan beri hiç 
değişmedi ve hep aynı yani 14 yıldır kararname değişmedi. O zamandan beri 100 
lira olan ilacın fiyatı sadece kendi yayınladıkları enflasyon rakamları karşısında 
175 lira oldu ama hala daha Türkiye’de 100 lira bu ilaç şimdi bu erimişlikte bunu 
piyasada görmek mümkün değildir. O yüzden İlaç Fiyat Kararnamesi’nin bir an 
önce gelmesi gerekir, üretim anlamında düzen bozan firmalara da denetimlerin 
gelmesi gerekir. İlaçta yokluğun oluşmasının sebebi, ilaçta dışa bağımlılık. 
Eğer ki etken madde Türkiye’de üretilebilse kendi paramızla sağlardık üretimi 
ve sıkıntı çıkmazdı ama dışa bağımlıyız. Çoktan beridir ‘yerli, milli ilaç’ 
kavramlarının artık kavram olmaktan çok sahaya sürülmesi gerekiyor. İlaç keyfi 
bir ürün değil, ilaç zorunluluk halinde kullanılan bir üründür. Kısacası bu kadar 
hayati bir öneme haiz bir ürünün yokluğu demek bu toplumun sağlıksızlaşması, 
ilerleyen dönemlerde hastalıklardan dolayı ölümlerin artması demektir, bunun 
başka bir açıklaması olamaz. O yüzden bunların üretimi, bulunabilirliğiyle ilgili 
görmezden gelerek değil, somut adımlar atarak iş yapmak gerekir..” şeklinde 
konuştu.
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